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Sa sent

leg overlok sam vikarierende redaktf/Jr i begynelsen av mars maned, Det ff/Jrste
nummeret hadde jeg ferdig, og levert til trykkeriet siste uken i april. Det er ikke
enkelt a samle inn mye stoff pa kart tid, vare skribenter hal' mye annet a gif/Jre,
noen av de reiser ogsa en hel del,
leg reiste pa ferie etter a ha levert bladet, mens jeg er pa ferie f!ytter trykkeriet fra
Fredrikstad til Moss. J denne sammenhengen ble trykkingen av bladet rotet bart.
Da jeg kom hjemfra ferien langt ute i mai, ringte jeg og spurte etter bladet. Ff/Jrst
da gikk det opp for trykkeriet hva sam hadde skjedd. Neste tabbe val' pallen med
blader sam blir sendt til BOG for videredistribusjon til klubbene, - den varikke
merket med firmanavnet den skulle til, bare gateadresse. Det er ca. 50 firmaer pa
denne adressen, sa det tok sin tid a ordne opp i dette.
Bjf/Jrn Holt
Vikarierende redaktf/Jr.

Historien om Moss-meteoritten

Familien Marlillsell111ed begge de st¢rste biten

Fredag 14. juli 2006 kl. 1015 satt hytteeier Ragnar Martinsen pa sin utedo
ved Rygge utenfor Moss i 0stfold fylke og h¢rte smell og tordenlignende
lyder s¢rover mot den militcere flystasjonen bare kilometer unna. Fem mimlttel' senere og pa vei ut av utedoen h¢rte han en vitende lyd over seg i luften
og ovenfra kom en stein og traft en blikkplate pa bakken - bare val' halvannen meter! Dette skulie bli starten pa et fantastisk norsk meteorittnedslag
somfikk oppmerksomhet verden over.
meteorittekspert ned til Marlinsens hytte for a
sjekke funnel. Da jeg tok i den lille steinen
som Martinsen hadde fun net ble jeg himmelfallen - Martinsen hadde plukket opp en bit av
Norges 14. meteoritl. Nar jeg fikk denne biten
i handen gay den et merkelig inntrykk. Den
val' vel dig gra med sv:ert fa apenbare synlige
detaljer, val' magnetisk, men hva med kondruIeI' (runde inneslutninger som er typisk for
steinmeteoritter) eller andre detaljer? Med en
lOx lupe ble det tydeligere. leg forsto fort at
det dreide seg om en karbonmeteoritt, men
hva slags?
Den resterende og stiilrste biten ble funnet av
Knut liilrgens samboer Anne Mette ved

Samme dag fikk Knut liilrgen Riiled 0degaard,
Norges mest kjente astronom og leder av
Norsk Astronomisk Selskap, en rekke henvendelser fra folk fra ulike steder i iilstlandsomradet om en kraftig ildkule over 0stfold fylke.
Den ble observert pa over 300 kilometers
avstand. Med et iilrlite hiip om meteorittfunn
ble mediene informert om hendelsen samme
dag.
Heldigvis hadde Martinsen tatt yare pa steinen
som nesten traff ham dagen fiilr. Etter a ha lest
oppslaget i avisen ringte han Knut liilrgen for
sikkerhets skyld - kunne det v:ere?
Samme dag reiste Knut liilrgen og jeg som
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Meteoritlllr. J pi; 34,7 gram.

Martinsens utepeis, og val' nesten uITIlllig

a

oppdage i det brente kullet. Disse bitene var til
sammen 34,7 gram. Dette skulle bli starten pa
et fantastisk norsk meteorittfunn og utrolig
spennende dager.
Mediene ble ville av begeistring og henvendel sene str\oJmmet inn fra folk som hadde funnet mistenkelige steiner. Det ble ikke fa kj\oJreturer rundt i 0stfold pa grunn av dette.

avbrukne grener fra plommetreet samt en stor
sort stein godt ned i plenen. Johansen hadde
sett oppslaget i Moss avis om Martinsens
"dometeoritt" og ringte oss samme dag. For et
syn vi sku lie fa! En velformet, vakker sort
meteoritt pa hele 752 gram ble overrakt oss!
Vi var rell og slell i ekstase. Eller noen dager i
val' forvaring

brakte

vi

steinen

inn

til

Geologisk Museum i Oslo. Delle var et nasjonalt klenodium som h\oJrte hjemme der.
Johansen og museet gjorde senere en aVlale pa
funnet.

Men det skulle vise seg at omr!\dene rundt
Moss sku lie gi resultater. Selv om disse omradene har vanskelige leteforhold, med mye
skog, dyrket mark og vann, er det ogsa mye
veier, privathus, industribygg, som ogsa skulIe bli avgj\oJrende for f1ere funn.

Jeg sendte bilder av begge sleinene til noen
venner i det internasjonale meteorittmilj\oJet og
antydet kanskje noe spennende som en CO de ble sva:rt nysgjerrige. Og det gikk ikke
mange dager f\oJr meteorittfolk fra na:r og fjern
dukkel opp i Moss - jakten pa f1ere meteoritter
hadde startet. Mediedekningen ble stor i aviser, radio og TV - bade lokalt, nasjonalt og
internasjonalt. Og f1ere av meteorittgjestene
fikk store oppslag.

Tre dager etter, pa mandag 17. juli, ringte
Frode Johansen fra Moss til oss. Familien
Johansen bor ca. 4,5 kilometer nordvest for
Martinsen. De hadde nellopp kommet fra ferie
og Frode skulle klippe plenen da han filmer
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£11 kjelllpeglad Kllut h>rgen filed fill/net

Flere dager gikk f\'lr neste stein dukket app.
Det var metearittleter Michael Mazur, en
Kanadier sam er basatt i Stavanger, sam fikk
et tips sam sku lie vise seg a vtere nae annet
enn jardisk stein. Beskrivelsen han fikk med
svart brenningshinne ag gra innvendig var sa
gad at han matte sjekke det ntermere. Ja da,
den tredje steinen ble funnet. Denne var ogsa i
f1ere deler etter nedslaget ag han fant biter i ca

200 meters amkrets. Totalt var denne steinen
ca. 1,5 kg.
Sa etter ytterligere naen dager, ntermere
bestemt am kvelden 30. jul; var Mike Farmer
ag undertegnede pa tur for a sjekke app el
plankegjerde sam kunne ha vterl truffel av en
metearitt eUer anvisning fra Robert Ward. Han
var pa hotellet mens Mike ag jeg gav ass i vei.

..... !9J~t/VevaY~
Y
I(oboltgruvene
og
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Fra vellsrre: Mike Farmer, Morirz Karl, Matthias Kurtz, Robert Ward, Alexander Gehler, Rainer
BarrosclielVirz, Robe,., A. Haag og Morten Bilel.

Det gay ikke resultat som ¢nsket og vi fortsatte videre med a sjekke andre plasser.
Vi kj¢rte inn pa en parkeringsplass i et industrifelt, gikk ut av bilen for a ta en nrermere
kikk og etter el halvt minutt fant jeg min f¢rste meteoritt ' Den hadde slatt ned i betong og
det la meteorittbiter i mange titalls meters
avstand. Aile bitene til sammen veide ca. 800
gram. Selve nedslagstedet var bare en gra
st¢vhaug og fristelsen ble for stor - vi matte
smake pa noe som var dan net f¢r var egen planet!

av lommen, og den passet perfekt til steinen i
Johansens hage.
Knut J¢rgen tok kontakt med Norgesgmppen,
som er bygningens eier, og de ble enige om en
donasjon av steinen til Naturhistorisk
Museum, Universitet i Oslo og dermed en
overrekkelse med hele pressekorpset til stede.
Representanter
fra
Norgesgruppen,
Naturhistorisk Museum, meteorittletere, takarbeidere og joul11alister klatret opp pa taket
for a se hullet etter meteoritten.

Det var ikke slutt med det. Pa fredag 7. august
sendte takarbeiderne Arne Bill og Tor
Henning Skau en epost til Knut J¢rgen. De
reparerle et tak pa Norgesgruppens bygning
UNIL, kun I km fra familien Johansen. Der
hadde det begynt a dryppe vann fra takel etter
et regnvrer og de hadde funnet en stein som
hadde boret seg langt ned i takdekket! En
nydelig meteoritt pa 676 gram trakk Skau opp

De to vakreste og hele steinene pa 752 gram
og 676 gram befinner seg pa Naturhistorisk
Museum i Oslo (Geologisk Museum). Resten
er mer eller mindre i private samlinger mndt
om i verden.
Jeg vii takke aile meteonttlllteresserte som
bes¢kte Moss i disse dager og som bidro med
letearbeid og sosialt samvrer. Og en spesiell
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Meleorin nr. 5, taksleillell pd 676 gram

takk til Knut l¢rgen R¢ed Odegaard - uten
hans engasjement, initiativ og iver ville det
h¢yst sannsynlig ikke blitt funnet og registrert
noen meteoritter i det hele tatt.
Fakta:
Fait: 14.07.2006, kl. 1020
Sted: Moss, Norge
Type: Karbonmeteoritt, C03.6, I av 5 registrerte eksakt C03,6 i verden. C star for
Karbonholdig kondritt og 0 star for Omans
som er et sted i Frankrike hvor en tilsvarende
meleoritt i 1868 og som er kjennerlegner
denne hovedgruppen av meteoritter. 3,6 star
for den petrologiske graden.
Total vekt: ca. 3,7 kg.
Stat: Norges 14. meteoritt.

Tekst og foto: Mortell Bilet

Knill J¢rgell og rakarbeideme.
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A slipe cabochoner pa diamantskiver

David Olson bak borde! sift pa Kopparberg messa i ar

Sveriges kanskje mest kjente steinsliper, David Olson, ble tvunget til a {(ere
seg alt pa nyu. J David og fruen Guns butikk sto f¢r slipemaskinene i kjelleren sa nar David var i kjelleren og slipte var butikken ubemannet. Men
David l¢ste problemet med en egenkomponert slipeteknikk pa faseumaskinen han brukte til faseuering. Slik kunne han lage cabochoner mens han
ventet pa kundene.
For 13 ar siden begynte David og Gun Olssons
butikk a fa mye reparasjonsjobber nar det
gjaldt steiner. Mye av dette var veldig enkle
jobber som David kunne fikse pa et kvarter,
bare han hadde tilgang til en slipemaskin. Han
haclcle allerede en slipemaskin i butikken, men
det var en fasettmaskin. Som regel var reparasjons-jobben cabochoner.

Pa denne tiden oppdaget David at firmaet
Graves hadde en cabochon mask in i sin katalog
som het Cabmate, hvor man brukte fasettskiver
og Polypads med diamantpulver eller pasta.
leg begynte a bruke samme systemet pa fasettmaskinen jeg hadde oppe i butikken. Del gikk
lllmerket, fort, effeklivt og lite eller ikke noe
s01 forteller David.

Pulver og pasta
leg ble tvunget til kanten pa fasettmaskinen og
slipe horisontalt pa diamantskiver som egentlig
er laget for fasettsliping, forteller David.

Raskt og effektivt mecl en lOO-skive
Teknikken ble billig ettersom fasettskiver er
mye billigere enn vertikale c1iamanthjul beregnet for eaboehonsliping.
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David foran Tom Hoefs nye hus i Kopparberg
- Slik gjl'lr en, enten pa en horisontal eller vertikal aksling: Man begynner formingen pa en
ISO-skive. Er skiven tynn, som de vi seiger i
var butikk, ma man ha en masterskive bak eller
under skiven. Det gar enda raskere a begynne
med en 100-skive, men ripene i steinen blir
mye dypere.
Nar steinen er ferdig f0ll11et setter man pa en
1500- eller 1200-skive. Det kan gjeme vrere en
skive som ikke egner seg for fasettsliping lengre.
Med denne skiven sliper man bort aile ripene
etter ISO-skiven. Nar man er ferdig er aile

enten I mikron diamantpulver og fett, eller en
annen polypad, filtskive og tinnoksid. Ceriumoksid og lrerskive kan ogsa brukes.
Prepolish
David fortsetter med a fOltelle at man ogsa kan
lage en "prepolish" med 1 mikron diamantpulver
og siden bruke en annen skive med tinn-,
cerium- eller til og med kromoksid.
Enkelle stener behl'lver bare diamantpulver,
som for eksempel charoitt, mens andre gir best
resulat med tinnoksid, som steiner av feUspat.
Man ma bare prl'lve seg frem til hva som gir
best resultat. Noen ganger kan det ll'lnne seg og
ta en ekstra runde med en polypad og 14-20
mikron diamantpulver nar man skal jobbe med
store lIater.
Den stl'lrste fordelen med systemet er att jeg
slipper slipepapir som bade er dyrt og ofte gar
istykker mens man sliper. A slipe horisontalt
kjennes merkelig til a begynne med, men man
venner seg fort til det.

ripene borte, men steinen er dekket av mange

sma fasetteer.
Skiven tar bOl'! fasetter,
Fasettene fjerner man med polypad eller en
lrerskive og 40-60 mikron diamantpulver og
fett.
leg bruker vanlig symaskinolje, forteller
David. Den polybad som er beregnet pa dette
trinnet er ml'lrkbla eller svart og nesten umulig
a slite ut. Skiven med diamuntpulveret fjerner
fasettene meget effektivt og etterlater seg en
jevn, ripefri og polerbar overllate.
Poler sa med en hvit eller beige polypad og

Etter en tekst av David Olson som sto pa trykk
i den svenske bladet Stenoliten nr. 2 - 1995.
Bj¢rn
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Et bes0k hos en av Sveriges eldste
steinbutikker

Her hal' Uif og Kerstin bes¢k av en klubb med veteranbiler

Vi er pa vei far a bes¢ke ta av de sam har halclt pa lengst innen stein ag
mineraler i Sverige, Kerstin ag Ulf Klang i Riinnelanda i Dalsland. Her har
de haldt til siden 1980 i en tidligere landhandel.
vi skiver for hand, vi hadde ikke rad til maski-

Her er butikk, mineralutstilling og verksted
for bade s91lvsmedarbeider og smykkesteinproduksjon under samme tak.

ner.

Nar skivene val' klare, reiste vi til S91Ppelfyllingen. Den gangen endte gamle biler pa s91ppelfylling. Vi fant det vi trengte for a bygge
en slipemaskin, med motor fra en vaskemaskin og akslinger, remskiver og remer fra kasserte biler. I en skrotet Jaguar val' det skinnsetel', del' skar vi ut lreret som ble perfekt a
polere steinene pa. Sa val' vi i gang med
smykkesteinproduksjonen. Vi og David jobbet sam men en 6-7 iir. Under tiden val' jeg
blitt kjent med en s91lvsmed. Han ville gjerne
lrere a slipe. Sa han foreslo at jeg kunne lrere
ham a slipe sa skulle han lrere meg s91lvsmedyrket, og slik ble det, sier Ulf.

Hvordan begynte det hele sp91r vi.
Det begynte for hele 42 ar siden, i 1965. Den
gangen bodde vi litt syd for Stockholm. En av
naboene var David Olson og kona Gun som vi
ble gode venner med. Bade David og jeg tjente
darlig med penger pa den tiden. En dag vi sitter
og drikker kaffe sier David: vi ma finne pa
noe a tjene pengel' pa, noen ingen andre driver
med. Men hva det val' visste vi ikke del' og da.
Noe senere kommer David og sier. Vi begynner a slipe stein. Stein, mener du gravsteiner
eller hva? Nei smykkesteiner sier David, som
opprinnelig kom fra USA og kjente til steinmilj91et der. Som sagt sa gjort. David bestilte
hjem litt rastein fra USA. Hjemme pa kj91kkenbenken ble rasteinen festet i en skrutvinge og
ved hjelp av diamantpasta og en 191vsag saget

Etterhvert flyttet vi til Htigsater. 11973 apnen
Kerstin og jeg butikken Stenboden i sentrum
av Htigsater. I 1980 kom vi over denne gamle
landhandelen og flyttet hit til Rannelanda.

11

----~

~ 11_1'~1

':'
j i dr.
Kjersti og Uif Klang I'd bes¢1 i Kopparberg

Er dere ute a leter selv?
Ja fremdeles sa blir det noen turer, men ikke
sa mye som f¢r. Vi hal' etter hvert blitt godt
kjent med gamle gruver og brudd i omradet
her. Vi hal' funnet mye bra rastein til sliping
og tromling. En og annen godstuff hal' det
ogsa blitt. Dere hal' jo selv vrert her med
Fredrikstad Geologiforening f1ere ganger, sier
Vlf.

Ja, her kan folk bestille det de vii ha. leg hal'
blant annet laget ny brudekrone til kirken her
i Hbgsater etter at den gam Ie ble stjalet av en
guttunge. Mens Vlf prater i vei, gar han og
henter et bilde han hal' laget av stein. Dette
hal' jeg laget pa bestilling, sier Vlf, mens han
viser frem bildet som hal' et bibelsk motiv.
Kunden kommer for a hente det pa I¢rdag,jeg
hal' nettopp giort det Ferdig.

Jo, Fredrikstad Geologiforening hal' hatt noen
overnattingsturer hit med Vlf som guide og
Kerstin som kokke. Det ble mange gode funn
og mye god mat pa de turene. Vlf er raus med
tips om steinturer du kan ta i Dalsland hvis du
stikker innom butikken.

I sommersesongen far vi mange busslaster
med turister hit til butikken, forteller Vlf, da
kan det bli ganske hektisk her. la, det vet du
vel selv du hal' jo hjelpt meg en gang med et
slikt bussbes¢k.
Vi kan absolutt anbefale et bes¢k i Stenboden
hvis du er pa de kanter av verden. Den enkles-

Du lager bade steinsmykker og ting i s¢lv.
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Kjersli og Uif !/{Ir en egen IlIs/Willg

(IV

Dalslandsmineraler.

te veien er a kjl'lre til Uddevalla og ta av pa vei
172 mot Bengtfors, pa veien kommer dll til
Hogsater. Der er del skiltet til Rannelanda (7
km). Ulf og Kerstins blltikk ligger i et veikryss. Del finnes en mye kortere vei via
Halden og Kornsjl'l, men den er for mennesker som synes lIkjenle, kronglete sandveier er
fin ekstremsport.
Men ta gjerne en telefon pa forhand.Stenboden har tlf. nr. +46 528 50 101 fra
Norge, i Sverige er nr. 0528 50 101.
Eller noen timer med kaffe og kaker og mye
prat om all del som har hendt i de 28 arene vi
har kjent hverandre, sier vi takk for oss og
drar hjem til Ed.

Bj¢,."
Malaki,! slip! (IV UIf, lit; i ltfstillillgen.

13

Kalkspalkryslaller pci kvarlskryslaller (h¢yde ca 3 Gill). Kieivenelllflllelen, EJ8, Drallll1lell.
Sanding Norsk Bergverksl1lllseulIl. FOlo GUIll/ar Jenssen.

Nyfunn av mineraler i Norge 2006-2007
Det fl/Jlgende er en kort oppsummering av en del funn av mineraler i Norge
som vi hal' blitt kjent med siden fjorarets mineralsymposium pa Kongsberg.
Det er sikker gjort mange funn som vi ikke hal' hl/Jrt om. Mange av funnene
og en del av funnmaterialet hal' vi ikke sett. Deler av teksten stammer derfor direkte fra opplysninger fra mineralsamlere.

Fred Steinar Nordrum
AKERSHUS
Hurdal
Fagerasen: Mikrokrystaller (opptil 1,2 mm) av
manganocolumbitt er funnet j en pegmatitt i cn blotning ved en skagsbilvei (Falvik 2007).
Ullensaker
Rambydalen pukkverk: Mikrokrystaller av epidat.
klinozoisitt, titanitt, Ousspat, lallmontitt, chabazitt
og kalkspat, samt apatitt opptil 2 cm, skapolitt naler

opptil 2 cm, svovelkiskuber oppti! I cm, vifter av
Iwit til orangegul stilbitt, og kvarts opptil 5-6 cm er
funnet (Karstensen 2007).
BUSKERUD
Drall1men
Kleivenetunnclcn, E18: I 10pct av tunnclarbeidet
ble det obscrvert noen druser, men milleralfllllncne
var pa langt mer sa bra nar dct gjclder antall og kva~
litet som man kUIllle hape pa. Noen Fa gode stuffer
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Mikrokrystaller av lall/hal/itt-(La)fra Liertoppel/. SEM-foto A.O. Larsel/. Samlil/g Per Lid Adamsel/.
funnet druser med kvarts og amctyst. Andre mine-

med et stort antall Iysegule kalkspatkrystaller, opptil 2,5 em, pa r¢ykkvartskrystaller, opptil 4-5 em,
ble inllsamlel. Et gulorange

belegg

pa

mler som er funnet i amradel: Apalitt, analas, kalkspat (Ilere former), Illisspat, laumontitt, stilbitt, cpidot, titanitt, andraditt, barytt, wollaston itt, svovelkis, molybdenglans, orthoklas og albitt.

kvartsen er

trolig montmorillonitt. Litt orthoklas og ell annen
generasjon kalkspat var ogsa tilstede.
En annen druse hadde kvartskrystaller opptil 8-10
em, delvis dekket med sma spisse kalkspatkrystaller
og nocn sleder blekbHi. flusspal med enkelte sma,
kubefonncte Iaystaller. Svovellas ble ogsa observe.t.
I en tredje druse ble det ett sted observert r¢ykkvartskrystaller sammcn med sma orthoklaskrystaller, et
annet sted svovelkiskuber, sma flakfonnete molybdenglanskrystaller, laumontitt, r¢ykkvarts og
orthoklas del vis dekket av finkomet klorit!.

Modum
Funn av ia"ystaller av hydroksylapatitt opptil 4 em,
hornblende opptil 8-9 em og lUrmalin opplil 5 em er
rapporterl.
Sigdal
Dessarudmark: Del er funnet krystaller av albitt,
flusspat, titanitt, kvarts, beryll og wollastonitt.

Konnerud: Det er fun net flusspatkrystaller, den

Kr¢dsherad
Bjerknes: Noen monazittkrystaller i pegmatitlen er
innsamlel.

S10fste 2,5 em, og sOfIe, gr0nne og gule andraditt-

ia"ystaller.

Lief
Liertoppen: I sma druser i granitt er det funnet

aggregater opptil 0,5 em av vannklare, plateformete miia"oia"ystaller (opptil I mm brede) av lanthanitt-(La) (identifisert av A.O. Larsen). Det er ogsa

VESTFOLD
Svelvik
JlIve pukkverk: Det er funnet ia"ystaller av rutil,
kalkspat, rjiSykkvarls, bertranditt og akvamarin,
samt svovelkis, feltspat og hyalilt, men ingen spesi-
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Perill101foser med lIl/lscovitt og a/bitt elter (?) og hvit ka/kspatfra Kopstad i Vellet'. St/lffbredde 7,5 cm.
Salll/ing Trond GIVe Bergstr¢m. Foto Gill/liar Jenssen.
cit bra funn.
Marias: Det er fun net tenninerte, ganske klare, men
nesten farvel¢se akvamarinkrystaller opptil 5 cm,
og ogsi! krystaller av rl'lykkvarts (opptil ea 5 em),
flusspat og nuil.

mange av kvartskryslallene bIodr¢de, sansynligvis
pi! grunn av jernoksid-hydroksider. Se utfl'lrlig
beskrivelse
Larsen &
Larsen (2007).
Mikrokrystaller av markasitt og pyritt opplrer.
Larvik
Ny trase E18: 0st for Bommestad bru, nrermere
Holms kafeteria, ble det funnet polymignittkrystaller opptil 5 em, pyroklor opptil 0,5 em, samt kuleformete aggregater av prehnitt i hulrom. Dessuten
albitt og epidol.

Holmestrand
Bentsr¢d: Pa en industritomt ble en gang med store
druser med prehnitt ag enkelte kvartskrystaller pa
prehnitten funnet av en svensk samler.
Re

Ny veitrase E18, Kopstad-Gulli: Perimorfoser av
muskovitt og albitt eUer kalkspat, laumontitt og (?)
er funnet sam men med hvite kalkspatkrystaller opptil ca. 4 cm. Mikrokrystaller av albitt, muskoviu, tit·
anitt og epidot er funnet. Se utf¢rlig beskrivelse i
Larsen & Larsen (2007).
Tl'lnsberg
Frodeastunnellen: Krystaller av anatas (opptil 0,7
em), f1usspat (opptil 0,9 em), kalkspat i forskjellighe former (opptil 5 em) og kvarts (opptil 18 em,
men de fleste er sma) er rapportert. Noen septerkvartser opplil 2,5 cm ble funnet. I en druse val'

Tvedalen: I Gmnit (sam de fleste kaller Tuften, selv
om bruddet ligger utenfar elet egentlige Tuften) er
det funnet druser med sma, men formmessig uvanlige thamsonittkrystaller, dels sam pIatekrystaller i
vifteform, dels sam karstvillinger. Kremgule
Illikrokrystaller av bastnasitt er innsamlet.
Halllbergitt i l11¢rk masse av Fe,Mn-oksid-hydroksider er funnet i samme brudd sam men med thoritt.
Nytt for oss var at det i 2003 ble funnet vifter av
elongerte, regelmessige arsenkiskrystaller (opptil
2,3 em) i kloritl.
I slutten av mai 2007 kam del fram en ny pegmatitt
med et drusesystem pa minst 6 III i lengde pa niva
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R¢d kvarts, stor krystall 1,7 cllllallg,jra FrodeliSllllll/elen i T¢nsberg. Sall/ling TI'ond GIVe
Foto GUI/nar Jenssen.
4, med krystaller av natrolitt, store mikroklinkrystaller og natrolittpseudOinorfoser ("spreuslein")
eHer nefelin opptil 20-30 em. Analcim. magnetitt,
kalkspat og aneylitt var ogsa tilstede. Kalkspaten
opptr~dde tildels i fine, store, gule krystaller. I mai
ble del ogsa funnel knytteneveslore aggregater
bestaende hovedsakelig av naleformet regirin og
brunlig, finfibrig natrolitt. (nne i de nne massen ble
det fun net nlln-slore krystaller av svakl gule apaliukrystaller og klare, nllll-store berborillkrystaller
(identifisert av A.a. Larsen).
! Yevja II ble det i februar funnet kn~lIsl11a, r~dbru
ne krystaller av wickman itt
en stuff med apofyllilt, Ilatroliu og gonnarditt.
( 0stskogen er det funnet mikrokrystaller av helvin
og epididymitt, samt hambergitl og leukofan. En
lysegul klump av helvin med en diameter pa 5-6 em
inneholdt inneslutninger av sinkblende og rhodoehrositl. Sma mikrokrystaler av markasitt og dessuten pyritt (enkelte i nalefonn) pa monlmorillonill(?).
I Arent er det funnet zirkonkrystaller oppti! 1,5 el11
og brune mikroklinkrystaller opptil 8 em sam men
moo hvite, bladfomlete kaJkspatkrystailer opptiJ 2,5 em.

pa

Bergs'r(~fII.

Vardasen/Maler¢d: I miaroliltisk sprekk i Maler¢d
brudd er det funnet mikroskrystaller av gaydonnayill, katapleiill (viner) og hilairill. Sma beige krystaller opptil 0,3 mm funnet i Malef0d viste seg Ii. vrere
pelarasiu (identifiserl av A.a. Larsen). Delle er
anlakelig den fjerde forekomsten av delle mineralet
SOI11 f~rste gang ble beskrevet fra Mont SI. Hilaire.
Oct ble funnel saml11en med gaydonnailt og hilairilt.

TELEMARK
Porsgrunn
Dalen-Kj¢rholl gruve: Lik de siste arene er del gjort
fa belydelige drusefllllll i gruva. En del mindre
dllser hal' gitt noen bra slliffer og noe materiale er
innsamlet fra kjente druser. Verd nevne er at det er
funnet noen fa stuffer med ganske slore apofyllittkrystaller (opplil ea 3 el11 lange) og stilbillkrystaller
(opptil 2,2 em lange). I den digre drusa, funnet i
2002, er del funnet noen pene svovelkisstuffer, med
kuber og kuboklaedere opptil 3 em, de Oeste sammen med palygorskitt. Det er funnel to nyc, st¢rre
kalkspatdruser av interesse: En druse med grahvite,
kortprismatiske krystaller med romboedertermine-
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a

Rf'UI kvarlS pci kalkspal fra Frodecistll111/elen i Tf)nsberg. Stuffen er 7,5

CI1I

bred. Samling 7)vnd GIVe

Bergstr¢J1I. FOlD GUIll/ar Jenssen.
ring med diameter opptil 3,5 cm, og en druse med
rosetter av elongerte romboedere opptil 3 cm, ofte i
rosetter, med farge fra gulorange, gult, blaga og gra.
Fra laket hang del aparte krystaller, opptil 7-8 em,
ofte flere individer i parallellvekst, som synes a
v<ere mer eller mindre nalurlig else!. En del av
malerialet fra denne drusa hal' elter var mening ekstrem eSletisk form og farve, og er til tross for relativt sma krystaller, noc av det fineste som er funnet
i denne forekomsten.
I slutten av mai 2007 ble del funnet en druse mcd
sma, klare prismatiske kalkspatkrystaller med fantomer, hvorpa det var vokst naleformete svovelkiskrystaller. De fleste kalkspatkrystallene val' 1-2 em,
men dens st¢rste val' 4,5 cm lang. Ell mengde svovelkisnaler la ogsa spredl som flylere og pa enkelte
svovelkiskuber opptil 0,7 em. De syltynne naIene
var opptil 0,5 cm lange. Mareasitt i kulefonn (ca.
0,2 em i diameler) opptradte som en sjeldenhet.
M¢rje: I Sagasen brudd er det fun net sinkblendekrystaller opptil 2 em sam men med blyglans i en
sterkt hydrotennalomvandlel del av pegmatitten.
Det er funnet mikrokrysialler av wulfenitt og eerus-

sitt og dessuten vakre, mm-slore sferulitter av
hydrozinkitt.
Skicn
Vadretleskogen: Mikrokrystaller av eosalitt (naler,
noen med springfjrerfonn) er innsamlet i et skjerp,
sam men med mikrokryslaller av sinkblende og blyglans.
Ulefoss
Mikro pyrolusittkryslaller samt baryttkrystaller
smadruser i massiv romaneehilt er funnet i r¢dberg
i Fell-feltet.

pa

Krager0
Stussdalen: Del er apnet en ny, star druse med hornblendekrystaIler, med mange singelkrystaller men
ogsa noen grupper. Den st¢rsle krystallen skal vrere
bortimot 30 em lang, men den er limt.

Valberg: Det er funnet svovelkis pseudoll1orFt ettcr
magnetkiskrystaller (opptil 0,7 em) og sma, langstrakte krystallcr av ilmenitt.
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PO!ylllignittkl'ystafl, 4,7 em!al/g, i fe!/spat fra 11Y E!8-trase ps/ for B01lllllestad, Larvik. Sauding Vegan!
Evja. Foto GlI/IIlOr Jenssen.
Sannidal: Rutilkrystallcr og rutilpscudomorhoser
cUer ilmenittkrystaller er funnet, samt tepper med
amfibolasbest mcd trader opptil 4-5 em.

Illuskovitt, saml Illuskovittkrystaller i r0ykkvarts.
Svovelkis. Mikrokrystaller av alvill (zirkon) og
xenotim.

AUST-AGDER
Iveland
Litjern-pegmatitten: Lepidolitt er analysert og iden·
tirisert (Larsen & Erambert 2007). Glimmeren oppIrer i ganske store mengder i et begrenset olluade i
tipphaugen. Delle er f0rste betydelige funn av Liglimmer i Evje-Iveland.

Siobrekka: Sma lysegr0nne, allnen generasjoll
gadolinitlkrystaller er funnet (identifisert av A.a.
Larsen).
Fra Solas er del rapponert mikro epitaksiske
sammcilvoksninger av xcnotim og zirkon, samt
mikrokrystaller av euxenitt.
Lite brudd. ukjcnt navn: Fine, gr0nne, 2-2,5 em
apatittkrystaller er funnet.

Birkeland: En meget fin columbillkrystall ble funnet i 2006, ca. 7x2x3 em. Ogs& en krystall som var
ea 3 em lang.
Steli: Stuff Illed 4 em, dobbeltterminert columbitt·
krystall liggende pa flate, salllmenvokste almandinkrystaller funnet av tysk samler.
En stuff med en ca. 10 em eolumbillkrystall p&
matriks samt omlag 10 andre gode stuffer med keystaller over 2-3 cm funnet av norsk samler. Ogsa fine
monazittkrystaller opptil I em, almandinkrystaller
opptil 3-4 em, bade runde og f1ate, ogsa krystaller i

Evje og HOl1lnes
Landsverk I: Det er fortsatt funnet kvartskrystaller
(opptil 15 em) med stilpnomelan, titanillkrystaller
(opptil I em) og f1usspatkrystaller. Se for 0vrig stor
artikkel om pegmatitten i MineralienWelt (Revheim
2007).
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Froland
Kleggasen: Nyfullnet materiale med rubin var fram-

Mineralif/llsamlil1g i den store dmsa i Granit ("Tuftell"J, Tvedalell, ca. I.jufli 2007. Foto Peter
Andresen.
me pa mineralmessa i Moss

h~sten

2006.

N<erbf'1: I et sleinbrudd er det funnel gjennomskinnelige, brune IiI grfjnne klinozoisittkrystaller
opptil ca. 10 cm lange og nesten I cm lykke i kloritt og i druser. Kvarls, fellspat, stilbitt, prehnit,
bariltl, analcim og heulandilt er ogsa rapportert.
Store romboederkrystaller av kalkspal dekket av
kloritl. Lysebrune mikrokrystaller av Slilbitl i lepper. Lysegule, glassklare mikrokryslaller og Sl\'lrre
titanitlkryslaller del vis dekket med kloritl (opptil ca
5 em) sam men med klinozoisiu. Enkelte meget
store kvartskrystaller.

Hovden
I et steinbrudd er del funnel utsprengt stein i vakre
farvekombinasjoner med r¢dt, gult og gratt, antageJig rhodonitl, spessartin og kvart. I bruddet ble del
ogsa funnet amazonitt og sorte mangan(?)ulfellinger pa sprekker..

VEST·AGDER
Kristiansand
Mineralene i Kvivikdalen (Alefj<er) manganforekOl1lst er netlopp beskrevet i egen artikkel (Breivik
et al. 2007).
Farsund
Ramneheitunnelen: I ny tllnnehrase for RV465 ved
Farsllnd er del funnel tynne sprekkefyllinger med
sort, glinsende hisingeritt. Sprekkfyllingene er bare
mm-tykke, men i stort anlall og omlag parallelle.

ROGALAND
Ha

OI'I'LAND
Raufoss
Langs ny veitrase for RV4 ved Rallfoss ble det i
2006 funnet noen fine, sulfidiserte fossiler. Se foro
i Stein nr. 4 2006, side 60.
Sjak
0vre Otla-ulbygginga: Del er gjort mange nyfunn
berghallene cttcr kraftvcrkslunnclcnc siden
Torgeir T. Gannos foredrag og artikkel pa fjorarels
mineralsymposium pa Kongsberg (Garmo 2006).

pa
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Arseukiskrystaller opptil 2,3 em i kloritt fra Granit ("TIlJtell "), Tvedalell, Larvik. Fillner Peter Andresen.
Samlillg Norsk Bergverksl11useum. Foto Guu/lar Jenssen.
En forel¢pig funnoversikt ble presentert i arets symposiumskrift (Garmo 2oo7a). Minerallista er lang.

En oppsummerende artikkel er publisert i sistc nl".
av MineralienWelt (Garlllo 2007b). Se ogsa fjorarcts nyfunnartikkel i Stein (Nordrum & Ganno
2006).

Asp0ya: Noell sma sprekkedruser n1cd ametyst er
fortsatt funnet, med bittesma mikrokrystaller av
svovelkis.
Volda

Tunnelen Eikesund- Volda: Heulandittkrystaller,
klare Iys gule, opptil I el11. Laumonlitt, venniculiu(?).

Lesja

Det er fortsntt innsamlet kyanitl i forekomsten,
blant an net et par sn~rre, meget fine stuffer..
HEDEMARK
Stange
Noen fa ametystkrystaller er funnel.
SOGN OG FJORDANE
Vags¢y
Mal¢y: Lysegul titaniukrystall, ca. 2 CIll bred, er
funnet i ei lita druse sammen med klOl'itt og Iwit
feltspal.

Frrella
Bud: Noen fa, sl11a septeramelyster er funnel, men
nesten all kvarts og kalkspal i over el dusin nyc
oppsporete druser er 0delagt av nat men selv.
S0R-TR0NDELAG
Meldal
L0kken Verk: Oct er funnet nere SI11~ druser med
axinitt opplil I em.

Renncbu
Iglfjell: Epidotkryslaller opptil 3-4

M0RE OG ROMSDAL
Tingvoll

CIll

i kvartsgang

er funnet, samt sma bergkrystaller i druser i jaspis.
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Kuber, OpplU 0,7 e/1/, og nOler av svovelkisfro Daleu-Kh'rholl knlksleillsgrtlve, Brevik. 501l11illg ogfolo
GI/11I1f1f Jenssen. 6645
Oppdal

Verdal
Kvarlskryslaller med kun pyramidetopp, opplil 10
cm brede og 5 CIll ht1ye, er funnet i druse.
Sadelformele feltspatkryslaller opptil 0,6 em siller
pa kvarlskryslallene.

L~nsel:

I steinbrudd ble det funnet f1ere ganske
store druser med slilbill og kalsill opplil 1-2 em.
Simiidalen: Brune, bladformele lilanillkryslaller
opptil I cm, sammen med mikroklin, adular og
kvarts. Annet sted kyanitt som naler opptil to cm i

Steinkjer
Ny Irase E6: Gulhvil Iii blekrosa albillkryslaller
opplil I em og kvartskryslaller (Iessiner) vanlig 1-2
cm. maks 4-5 Clll lange.

glimmerskifer (slalgra) og kvarlsiirer (himmelblii).
Tredje sted prchnill og klinoklorkryslaller opplil ca.
I cm. Magnetittkrystaller pa ca. 1 cm er funnet i
klmil!.

Lieme

Trollheimen, Bliih~: Blek gr~nn Iii g~nnbrune kryslaller av xenolim opptil 0,5 em, rutil opptil 1-2 em,

taller. Bt1rstefonnet mineral i rt1ykkvarts er albin

monazitt 1-2 111m, samt ilmenitt, hematitt, stelleritt,

(identifisert av Harald Folvik).

S~rli:

Siadig blir del funnel druser med kYartskrys-

og heulandill er rapportert. pa et lite omriide i ~yeg
neisen var fellspatfjynene grt1nne.

NORDLAND

Kvikne

Svenningdal
Arsenkiskryslaller, opptil 0,5 cm, er funnet i kvarts.

Kviknefjellel: Fine,

r~de

rombedodekaederkryslal-

ler av almandin opptil 1-1,5 cm i biotittskifer.

Vefsn

NORD·TR0NDELAG

Toven: Brune grossularkrystaller opptil ca. 2 cm er
funnet.
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Egil Hallberg med godsluffell med gill kalkspm fra den store dmsa i Grallit ("Tuftell") co. I. juni 2007.
Foto Roy LUI/de.
Haltfjelldal
En hel del kvarlskryslaller er innsamlel.
Salldal
Materiale er innsamlel fra en forekomst med brune,
gjennomskinnelige klinozoisitlkrystaller i kalkspat.
Materialet mft syres. Fine kryslaller opplil 5-6 em
lange og 1,5 cm brede er illilsamlel. Krystaller oppIii 15-20 em er observerl i fasl fjell.
Fauske
Lllgavlen: Albiltkryslaller opplil 2-3 em og dolomitlkrystaller er funnet.
SlIliljelma: Slilbilt i hvile kliler opplil 1,5 em i diameter pa aktinolitt er fUllnel i god kvalitet.
Svovelkiskrystaller i terninger opptil 5 cm er fUllnet
i kloritt.
Rlldlly
S0rfjorden: KvartskrysLaller med inneslulningcr av
rulil og amfibol er rapportert.

LlIrlly
Tonnes: Rombedodekaederkryslaller 01'1' Iii 1 em
av magncliu i sukkerkvarts er fUllnet, saml flogopitt
i kvarts. Del er ogsa funncl en pegmalill med beryl!.
Mo i Rana
Allermark: Krystallfragmenler opptil 1,5 em av
slipbar klorapalilt er innsamleL.
Storakersvatn: Blekgrf.'nne kromdiopsidkrystaller,
slerkgrllnn fllehsilt og pyrilt (opplil 2 em) opplrer i
kal kspal-dolomilt lag.
En annen samler har fun net fine, terminertc cpidotkryslaller pa 2-3 em.
En lredje samler hal' funnet bergkryslaller og r0ykkvans, de Oesle ollliag 6-7 em lange og ca. 3 cm
brede. En kVaI1SkrysLall var 16 em lang og 10 cm
bred.
Mofjellel: Fra oppslag i media skal del "ere gjorl el
Funn av synlig gull i fasl fjell.
Kjerringlly
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Mikroklin- (bl"l/lI, 7,5x4,5 cm) og kalkspmkrystallerfra Arellt, Tvedalen. Stuffell er 20 cm bred. Sallllt'lIg
Tor J¢rn Andresen. Foto GUll/lOr Jenssen.
Sma, blekgr¢nne beryllkrystaller er fun net.

F'INNMARK
Alta
Kiifjord kobberverk: En xenotimkrystall, I CI11 bred,
er funnet.

Tjeldsund
Ramsund: Druse med sma, lange, lynne kvarlskryslaller SHmt noen klumper med massiv m0rk fiolett
nuoritt.
TROMS
Kvrefjord
Warwickitt er identifisel1 av Per B¢e (pers. medd.) i
sam me materiale sam ludwigitt fra Godfjorden,
Vestdilen. BorateI' i h0ymetamorfe bergarter.
Stedegne l¢sblokker. Antagelig f¢rste funn i
Europa.
Bardu
Neslia: En ny druse med kvarlskrystaller ble apnel i
2006. Korle, Iykke krystaller opplil ca. I kg.

Masi
Store stykker med fuchsittrik gneis fra Masi val' til
salgs pa steintreffet pa Eidsfoss i fjor.
Nordkapp
Skarsvag: Krystaller av analcim (vallilklare), stilbitt, granat og sort turmalin (opptil ca. 3 em lange)
er illnsamlet, samt gul kvarts.
Takk
En hjertelig lakk Iii aile som har delt sin kunnskap
am mineralfunn med ass. En spesiell takk til Alf
Olav Larsen for mineralidentifiseringer og kommentclrer til mallllskriplet.

Salangen
Fortsatt er del funnel kvanskrystaller sam men med
adular og grafilt.
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Svove/kis pseudolllOlf eifel' l1Iaglletkis, 0,7 CI1I i diameter,jra Va/berg, KragerfJ. Sam/ing Vegard Evja.
Foto GUllnar Jenssen.
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Ka'kspalkrysta", 2,5 cm bred, med trefaJIlolJlerfra
"Fanlomdrusa", Kj(Jrholf, Brevik. Samlillg Norsk
Bergverksnll/seum. Foto CUllnar Jenssen.

Kalkspatkrystall, 4 elll bred,fra Dalell-Kj¢rholt
kalksteinsgruve, Brevik. SanIling og fOlo GUill/or
Jenssen.

Kalkspatkrystaller med et overlrekk av klm'itt fra
N{crb(J, Hd. Stltffbredde ca. 10 CIJI. SanIlillg Norsk
BergverksJIIllselllJl. FOIO Cllllnar Jenssen.

Kalkspatkryslal', 4,5 cm lang, lJIed fantom med
svovelkisnltler. Kj¢rholt, Brevik. SalJllil/g ogfolo
Cut/liar Jenssel/.

Tifanitt, 2,2 cm bred,fra Ml't!(Jy. Smllling Bj¢n1
Skltr. Foto CIIIIlIar Jenssen.

Kalkspatkfyslaller oppfil 2 cm lange med fantomer
og ndleformele svovelkiskJystaller fra DalenKj¢rholt kalksleinsgruve, Brevik. SanIling og Joto
CUI/liar Jenssell.
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ASRAPPORT FOR STEINKLUBBEN 2006
Fnlllll1l(:jlct pa llIrcllc hal" ogsa i a.. v::crt mcget bm.

kIOl·ill. kvarts. "Icinnineraler', magnetill, malakill og
pyrill. Turcn ble avslullet ved at Kvamsdal orientertc om
lllineralenc SOI11 val' funnel. Han delle ogsa lit lllcget
vakrc pyrill- og kalsill-kryslaller fm bruddel. Disse mine·
ralene val' en gave fra Einar 0degard.
Denne Wren ble ol11tall i ROlllerikes Blad 11.6.06 pa s. 26.

Del ble ikkc ..rranger! mOle .. i 2006.
Ved lligangcn av arci hadde Stcinklubbcn 29 bClalende
mcdlcmmer. P:\ S31lll1lC lid i fjor hadde vi 32 mcdlcmer.
Arskolliingentcn var p;\ kr 150.Klubbavisen Mi-Fo 1.:0111 ut mcd 4 llUIllI1lCr, i alt 13 sider.

Stcinklubben

hiU

v<crt i virksomhct i 42 ar.

FossiUlIr Iii Sjaslad i Lier. BlIskerlld 24.9.06

ARSPROGRAM.
Mineraltur til BjfJl1ndalcn bruk, Nittedal, Akershlls
21.5.06.
ea.20 personcr dchok pa lUren. Lars O. Kvamsdal, som
var faglig Icdcr
wren. orienterte am bruddel og del
som er funnel deL Del ble dell lit mineralliste. Einar
0dcgard visle oss hvor del val' "rerskt materia Ie" . Til tross

pa

for sammenhcngcnde regn, var iveren upaklagelig og del
hie funnel mange rine mincrnlsluffer.
Foigendc mincmlcr ble [linnet:

Bcrtrandill(?). blyglans. epidot. fehspm, fluorill, granat,
hematin. kalsitt i line krystaller,

23 personer, fordelt pa 9 biler deltok pa tllren. Vi lette
cller fossiler i etasjenc 8 og 9 og fant en mengde brachiopodcr og Illosdyr, noen trilobitter, muslinger. sj(jliljestil.
ker O.a. Vi bes~kte Irc forskjcllige lokalileler. DCI ble pa
en av lokalitelene funnel el Illeget godl ekscmplar av Cll
sj(jliljckrone. Denne vii innga i musccls sallliinger.
Faglig Icdcr pa tllrcn val' Bj(jrn Funke, assistcrl av Lars O.
Kvamsdal.
Skjcllcn 11.12.06.
Lars O. Kl'(ll1lsdaf
Leder

ARSBERETNING FOR TELEMARK
GEOLOGIFORENING 2006
Slyret bestar av Ragnhild S. Nordb\':S kasserer, Inglllv
Blll'vald, Alf Olav Larsen, Jan Erik Nikolaisen og Arnhild
Larsen. Vi hal' hat! 7 lll\':Stekvelder, 4 styrem¢ter, I s\':Sl1dagsIllr og 1 busslllr. M()tcne hal' halt jevnt bra bes\':Sk i aret som
gikk. Telemark Gcologi-forcning bestar av 73 l11edlcmmcr
og 2 <eresmcdlcmmcr.
S. jan. Foredragsholderen val' syk, men innhopperne val'
fine. Nyc mineralcr fra Lilnge-sllndsfjorden, saml Iysbilder
fra en rundtur mcd kogg Iii Lavcn og flcre kjente steder i
Langesundsfjordcn under den geologiske kongressen i
1960. Alf Olav hackle fatt bildene av en tsjekkisk dellager.
2. feb. arsl11(jte pa Klyve. Lcdergll.lppa er slabil. Ingcn
hadde ncen kOI1Ul1enlarcr IiI styret. Regnskapct ble godkjenl. Etter arsl11(jtet hadde Roger Halvorsen el foredrag
med Iysbilder kalt "Planter og geologi".
2. mars. Peter Andresen hadde et intercssant foredrag om
meleoriner. Det varda vi hadde problemer mcd sn\lCn scm
val' kOlllmel. Del vardarlig br()yla og ingen parkeringsplass.
6. april. Vi fikk bcsok av Frode Andersen som fortalle om
de: wangc orgifl<tjbc~l...ri,d~1 av millcrakr fra hi.lvikiilomradet.
7. okt. VegaI' Evja kascrle om Akland ved E-18 og hva som
finnes dcr. M¢tel ble holdt P<~ Klyve grcndehus. Del var en
fin kveld,mcn lile bespk.
2. nov. EI ufoOllelt l11(jte. Vi oppfordret Iii ta med sommercns funn og vi minuci og visle Iysbilder om lUrcn Iii
Kopp<1rbcrg. En koselig kveld.
7. des. BIj)tckakem0tc. Stig Larsen fra Vestfold viste lysbil
del' og fortalte am j)glefunnet pa Svalbard. Et spennende

a

4

a

lema. Tcnk f~ va::re med p1\ en slik Illr. Turen over aIle
IUrer i ar gikk med buss til Kopparbcrg 16.til 18.julli. Oct
val' steinmesse i Koppar-berg sentrum. Vi hadde 2 fine kvcl·
del' pa Klotcll Fritidsby. Vi val' 24 pcrsoner i buss og 2 med
egell bi!. Hjellltlll'cn ble om Umgban som er kjent for sin
mincmlrikdolll. En stor takk til Bj0rg og Jan for god pi alllegging.
H()SlenS IlIr gikk Iii pegmatinbruddel ved Engvanl1 i
Bamble den 17. september. Det val' fa med.
Geologiens dag 3. seplcmber pa Mule Varde val' godt
bcs\':Skt i ar. Del' val' del utslilling. mineralbeslemmclse.
natursti og sleinltiys hvor aile kunne la en stein dlcr nere
IllCd scg hjcm.
Del val' salg av vaneI' og kafTe. Emil G)'ory holdt el kftseri
p3 Ruglvcdt om geologien i omrndcl.
TG val' med pft, en av h¢stens gr¢nne heIdeI'. Den I.
november val' det Geir Sprli som pratet og "iste bilder om
insektlivel pa kambro-siluromradet i Grenland. En godt
besOkt kvcld.
TG hal va:.t lIlcll,.itllugnadcnc ,.il Mule Yarde bttlle i april
ogmai.
Flere av medlcml1lcr val' pa mineralsymposiet pa
Kongsbcrg og slcinmessa pa Eidsfoss.
TG val' rcprcscnlen vI Jan Rpnjolll pa ags' landsm(jte og
Sleins gcnemlforsamling i Sandnes. Ragnhild S. Nordbfj,
Amhild Larsen og Jan Rs1njom reisle til ekstraordinrer generalforsamling i bladel Stein i Solbcrgdva i november.
Amhild Larsen (ref.)
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Verd et bespk
SMARAGDGRUVENE
,~~
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Josledalsbreen Nasjonalparksenter

Ved Mjl1lsa i Eidsvoliligger Nord-Europas
eneste smaragdgruver. I dag kan du oppleve
gruvene 09 veere med leite elter smaragdene
pa lippene foran gruvegangene
Utsalg av stein 09 steinprodukter.

N-6799 Oppstryn
Her kan du oppleve: Panoramafilm fra Josledalsbreen.
Ulslillingar om breen, skred, landskapet, dyrelivet. Geologi. Botanisk hage. Natur- og kulturstiar. Geologisk park.
Botanisk hage med nasjonalsteinen, aile fylkessteinane
i Noreg og kommunesteinar i Sogn og Fjordane.

a

Tit: 57877200 - Fax: 57877201

Apen!: 15.4 til 1.10 aile dager kl. 10.00-18.00
Inngang: Voksne kr. 80,- barn kr. 40,-

1.oklober 2005 • 30. April 2006: Pa bestilHng for grupper.
Grupperabalt min 15 pers

Byrud Gard, 2092 Minnesund

TIf.63968611
E-post posl@smaragdgruvene.no
www.smaragdgruvene.no

www.jostedalsbre.nol

l~;.u.i1<l<li

IVELAND KOMMUNES MINERALSAMLING

lit,.,,,

De naturhisloriske samlinger
Museplass. 3. Vestibyle:
Utenom apningstid:

Samlingen inneholder omkring 350 lokale
mineraler fra Iveland/Evje-omradet,
mange i meget god kvalilel.

Tit.: 55 58 29 20
Tit.: 55 58 29 49

Apningstidene vare er som 10lger:

Utstillingen er apen mandag til fredag

01.09.05 - 31.05.06

i tiden 08.00 - 16.30.

Tirsdag - Fredag: 10 - 15
L0rdag - S0ndag: 11 - 16
Sommerapenl (ra 1.juni. (+ en time

pa til. 37961200.

0nske om besok til andre tidspunkl rna avtales spesielt

pa hverdager)

Informasjon om samlingen finnes pa
lveland kommunes hjemrneside;
·wWw.iveland.kommune.no

bergen.museum@bm.uib.no

www.bm.uib.no

NORSK STEINSENTER
STRANDGATEN, 4950 RISOR. TLF. 3715 00 96 FAX. 3715 20 22
SMYKKEFATNINGER EKTE
OG UEKTE
CABOCHONER OG TROMLET
STEIN I MANGE TYPER OG
STORR ELSER
FERDIGE SMYKKER
GAVEARTlKLER
KLEBERSTEINSARTlKLER
ETC,ETC.
ENGROS

VI SENDER
OVER HELE LANDET
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STEINSLIPERUTSTYR
GEOLOGIVERKTOY
UV-LAMPER
FOLDEESKER
VERKTOY
RAsTEIN
BOKER
TROMLEMASKINER
ETC. ETC.
DETALJ

Verd et bes0k
•
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~HADELAND
W BERGVERKSMUSEUM

Se de storste klenodier som

'~.J~ noen gang er brakt ut av norske fjell.

~
~H/:~"''f.<-

Hele sommersesongen gar del tUfer til gruvene.
Ordincef apningstid t0rdager og s0ndager.
Vi tar ogsa i mot grupper etter bestilling
Adresse: Hadetand Bergverksmuseum

Norsk Bergverksmuseum
Selvverkels samlinger
Den kongelige mynts museum
Kongsberg vapenfabrikks museum
Kongsberg skimuseum

18.05. - 31.08.06 Aile dager kl. 10 - 16
01.09. -17.05.07 Aile dager kl. 12 -16
Ellers pa beslilling

e-posthadeland@hadelandbergverksmuseum.no
www.hadeland@hadelandbergverksmuseum.no

eller: http://www.hadeland.info

Hyttegala 3. N 3616 Kongsberg
Til.: (+47)32 72 32 00
e-post: bergverksmuseet@bvm.museum.no
www.bvm.museum.no

Veibeskrivelse: Museet rigger pa BriMen. Kj0r mot
Grua (Rv 4). Ta av v/Granly-banen (fotballbane) 200m

s0rforGrua sentrum, mot Grua Renseanlegg. R0dt hus

pa h0yre side.

IAlORKLA

~ Industrimuseum
OAKLA Industrlmuseum
byr
spennende
opplevelser pill
Thamshavnbanen 09 I
Gammelgruva

pa

og hotaniske hage

•

Apningslider;
Tirsda -fredag 10 - 15. Sondag 12 - 17.
Mandag og lordag steng!.

Pill Informasjonssenteret
er det utstllllnger om jernbane, gruvedrlft 09

geologl

-~-

~
iTllr ~ . .
110

IJ

Sommerapenl20.6 - 20.8.
Tirsdag - fredag
10 - 18
Lerdag, sondag, mandag 12 - 18
Besoksadresse:
Gimleveien 23, Gimle gard, Kristiansand.
Adresse: Poslboks 1887 Gimlemoen,
4686 Kristiansand.

Museet har
heh\rsapent. med
utvldete apnlngstider
om sommeren.

Telelon: 38092388. Telelaks: 38092378

www.oi.no

Webside: www.museumsnelt.noJnalurmuseum
e-post:

Til 72 49 91 00 - post@ol.no
Pb 23, 7331 Lokken Verk

.~
~

Spennende naturmuseum som viser
Sorlandets naturhistorie
fra istid til natid i et
saarpreget miljo.
Fargerik mineralsamling.

eksoefiisiooen natuanuseum@krisliansand·komm!JOBOO

NATURHISTORISK MUSEUM

~

UNIVERSlTETET I OSLO

jJi.!i~

Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Her finner du: Botanisk hage, Geologisk museum,
Zoologisk museum og Veksthusene.
Museene 09 Veksthusene hele aret:
Tirsdag - sondag 11-16.
Mandager stengt.

FOSSHEIM STEINSENTER
2686 LOM

Botanisk hage: 1.april- 30.september. Ukedager 07-20
lerdager og helligdager 10-20.
1. oktober - 31. mars. Ukedager07-17.
l0rdager og helligdager 10-17

Miuera{utstilliug - bUlikk
I IIIJgsesougeu ope
fra 0900 Iii 2000

lnngang. Sars'gate og Monradsgate.
Postadresse: NHM, Boks 1172 Blindern, 0318 Oslo
Tlf: 22 85 1630. Fax: 22 8S 1709.
e-post: informasjon@nhm.uio.no.www.nhm.uio.no

Tit. 612 11460,
E-mail: tossst@online.no

29

GUNUNG MULU NATIONAL PARK,
SARAWAK MALAYSIA
Tekst og foto: Olav Revheim

Lang Cave

Store deler av dette aret (2006) hal' jeg vcert i Brunei i forbindelse med
arbeidet mitt. Som alltid nar jeg er ute og reiser tar jeg en kjapp sjekk pa
internett pa forhdnd for a se hvordan mulighetene er for a kunne finne forskjellige mineraler. Som jeg fryktet val' Brunei bedre egnet for oljegeologer
enn hobbygeologer. Store lagpakker med sandstein, kalkstein og leirskifer
dominerer, og alt sammen er dekket av tett tropisk regnskog. Nar man i tillegg far vite at det finnes et utall arter av slango; skorpioner og andre kryp
i skogbunnen forsvinner fort litt av lysten til a rote i veiskjceringer og under
trer¢tter etter druser.
lmidlertid kan man finne andre geologiske
attraksjoner enl1 mineraler. Ikke
langt i ffa
Brunei, i den Malaysiske delstaten Sarawak
finnes Gunllng MlIllI National park. Ett to stedel' i Malaysia som star pa UNESCO's verdensarvliste. Hovedattraksjonen del' er et
omfattende system av lInderjordiske elver,

sa

grotter og IlUler i kalkstein, eller som UNESCO selv sier del i sin vurdering av omdldet:
"PaI"ken er ekstremt rik hllie og grottesystemer". Grottene som er dannet her er blant de
st¢rste i verden, og inneholder enestaende og
sllperbe eksempler pa tropiske elvegrotter"
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Del/ne Sta/ngl1litteJl i Wind cave kalles j01llfru
Mari.

Lang Cave

leg matte bare dra dit, og opplevelsen svarte sa
absolutt til forventningene. Fire av grottene er
apne for publikum, og hver av dem er unik pa
sitt spesielle vis. Vi har Deer cave, verdens
st91rste grotte og hjem for 3 millioner f1aggermus. Clearwater Cave sam fremdeles dannes
av clearwater river. I tillegg er den en av verdens lengste kartlagte gratter. Wind cave, med
verdens st91rste vinddannede stalagmitt og til
slutt Lang Cave, sam bare er vakker.
Geologi.
Geologisk sett er dette et ungt omrade.
Grattene tilh91rer Melineu kalkstinsformasjonen, sam er 2-5 millioner ar gamle havbullnssedimenter. Etter den tid hal' det foregatt en
fjellkjedefoldning sam hal' laget fjellformasjoIlene i amradet.
Pa grunn av en rekke gunstige forhold for era-
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sjon hal' grattesystemene blitt dan net pa kart
tid:
- Kalksteinen er ung og lite metamorf
- Det er h91y nedb91r ( 6,5m i aret)
- Temperaturen er h91y ( arlig gjennomsnitt
stemperatur pa over 25 grader C)
- Mye vegetasjon sam bryter bergarten opp

mekanisk
Elvene hal' derfor hatt gode muligheter til a
grave i fjellet, og pa grunn av sprekkesystemer
og forskjellig hardhet og kjemisk motstandsdyktighet vii elvene noen ganger grave seg ut i
undeljordiske lag, og dermed danne disse grottesystemene.
Mulu Nasjonalpark
Nasjonalparken er 544km2 og bestar av primrer regnskog med utralig mange forskjellige
arter insekter, fugler og amfibier. Parken er tilrettelagt for turister med en bra "jungel resort"

Fra illngangsparliel i Deer cave.

Fremkomslmiddelel i del indre av Borneo Long boo
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ArtikkeljOl!mterell Olav Revheil1l

resort" i tillegg til camping hytter og naturstier
med alt i fra korte rundturer rundt parken til 5
dagers jungelvandringer og toppturer. Vi hadde
ikke tid til toppturene, men fotturer i over 30
graders vanne og h¢y luftfuktighet er uansett
en utfordring for oss nordboere.

itself - to possess, to claim as onels own. Gem

mining's attraction is thus: grasp the purest of
the pure, tap God's current, the power of all
creation. Hold the earth's bounty in onels own

hane!. .. and damn anyone who shall stand in
your way.

Parken er mulig a na enten via en 10 timers

S¢ken etter edle steneI' rangeres ikke h¢yt pa
menneskehetens liste over verdige gj¢remal.
Oet finnes ingen referenser dertil i speiderens
handb¢ker. Ei heller foreskrives dette av prestel' som en aktivitet pa veien mot tilgivelse, for
i kampen om a eie jorden skj¢nnhet, blir altfor
mange syndere f¢dt, og enda flere forfalskninger fabrikert. S¢ken etter edle steneI' hal'
ingen nytte. Oet gis ingen laerdom i prosessen,

b'lttur, eller via en av de to daglige flyturene fra
oljebyen Miri, 110 km vest for Mulu.

The quest for precious stones does not rank
high on humankind's list of worthy or redeeming activities. You'll find no mention of it in
the Boy Scout handbook. And you'll not see it
prescribed by priests as a path towards forgiveness, for in the struggle to possess the earth's
booty, far too many a sinner is born and even
more falsehoods are fabricated. We cannot

og ingen tn~st. Den eneste verdien er verdien i
seg selv- a ha, a kreve sam sitt.

There is no lesson via process, no consolation

Tiltrekningskraften er derfor: a holde det
reneste av det rene, a f¢le Guds str¢m, skaperkraften. Oet a holde jordens rikdom i sin
hand ..... og forbannet vaere den som star i din

in the journey. The only reward is the reward

vel.

look to gemstone mining for useful homilies.
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NGU's geologiske publikasjoner
gjennom et arhundre...
..og vel sa det. Har vre'1tilbudt gratis til aile landets geologiforeninger, skoler og universitet av
bade NGU selv og senere av Geosystems pa
L¢kken Verk. Da Geosystems tok over ansvaret
for lageret av dette materialet ble det lagt klare
f¢ringer fra NGU pa hvordan dette materialet
skulie distribueres i framtida. For Geosystems
var det viktig a redde dette materialet fra destruksjon f¢r det var for senl. Det klal1e vi. Responsen
fra de som kan fa gratis tilgang til dette materialet har vre'1 meget laber. Dette ma bero pa at
hverken NGU eller Geosystems har nadd helt ut.
Sa derfor denne lille at1ikkelen pa Geolib.no
NGU's publikasjonskatalog bestar av f1ere hundre titler. Overskuddsmaterialet som var tiltenkt
destrllksjon hos NGU er nesten helt komplett i
forhold til katalogen. Bare et fMall (de aller mest
poplilrere publikasjonene) var ikke represente'1 i
overskuddsmaterialel. F.eks., NGU skrifter no 68
er ikke pa lager hos Geosystems, og savidt vites
heller ikke hos NGU. Overskuddsmaterialet
inneholder ogsa ubrettede berggrunnsgeologiske
kart for hele landel. Ogsa kvartrergeologiske og
endel andre mer spesielle kat1 finnes (aeromagneliske, hydrogeologiske m.f1).
NGU's f¢ringer for at Geosystems kunne distribuere materialet er i k0l1het f¢lgende:
Geologiske foreninger, skoler og universitet far
ett komplett sett hver, gratis. Til publikum for
¢vrig kan materialet selges i hht. NGU's prisliste, non-profit
Geosystems har anledning til a palegge mottageme egne distribusjonskostnader som frakt etc.
Dette gjelder f0l1satt I Eller i hvert fall sa lenge
Geosystems ¢nsker a holde av lagerplass til dette
materialet. F.t tar det opp ca 25 paller av
Geosystems lagerkapasitel. Hver pall veier ca ett
tonn, sa det er noksa tett pakket. Geosystcms har
pa gl1l11n av dette laget et uttakssystem i lagerhallen, slik at de som skal ha titler bare kan ga i en

reol og plukke ut de eksemplarene de vii ha, uten
a matte kjempe med tunge paller. Inntil na har
det blitt tatt ut sett av enkelte geologiforeninger.
Skoler og universitet har sannsynligvis komplette sett fra f¢r. Men skoler kan vrere sa mangl. Og
NGU har ikke vrel1 spesifikk pa hva slags skole
eller skolelrinn vi snakker om. Dermed ma man
anta at ogsa grunnskoler har krav pa ett gratis
setl. Geosystems mener at fOl11uftig sammensatte klassesett ma kunne la seg gj¢re a fa til. Hele
tilbudet gjelder sa langt lageret rekker. Det vii
ikke bli trykket opp nye opplag av delle materialet.
Sa derfor: Bruk tilbudet f¢r det er for sent.
Indeksen finnes s¢kbar pa WEB bade hos NGU
og hos Geosystems. Det er mulig indeksen ogsa
vii bli lagt lit mer f1eksibelt s¢kbar pa geolib.no.
ved en senere anledning. Vi far se. Dette har med
interresse fra pllblikum a gj¢re. Og ikke minst
Geosystems egne ressllrser og mulighet for a
drive gratis lItvikling. Er det ikke interresse, ser
man heller intet poeng i a drive delle arbeidet
videre. Sa Steinfolk, dere b¢r komme pa banen.
Savidt jeg vet har NGU et relativt begrenset
Fysisk lager av delle materialel. NGU satser mye
pa digital distribusjon, hvor mye av de gamle
publikasjonene som er med i dette vet jeg ikke.
Men det er uansell forskjell pa den gode gamle
boken og ei PDF fil'. Sa i framtiden vii det kanskje bare vrere delle overskuddslageret som er
tilgjengelig av de originale b¢kene.
Bladet Stein er anmodet om a formidle at tilbudet finnes.
Dersom du representerer en entitet

SOI11

hal" krav

pa a fa et sett gratis, sa ma du ta komakt med
Geosystems snarest!
L¢kkell Verk dell 24.01.2007
-Lors B j¢rgellsell
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