Evje Mineralsti/Flåt Gruve

”The Mary Anning award”

Av Thor Sørlie

Av Bjørn Funke

Evje Mineralsti
Mange barnefamilier og steininteresserte
finner veien til Evje Mineralsti, bare få
kilometer nordøst for Evje sentrum. Her
kan barn og voksne jakte på pene og sjeldne
mineraler i den kjente Landsverk-gruva, og
utbytte er man garantert. Kanskje er det den
flotte grønne amazonitten du vil lete etter?
Når du har kjøpt mineralkortet, er det bare å
starte jakten, og inne i butikken er det også
spennende steiner å få kjøpt. Har du ikke
utstyr med deg, kan det ordnes på stedet.

Flåt Gruve
Like ved Evje Mineralsti finner man også
historiske Flåt Gruve, hvor det i tiden
frem til 1946 ble drevet gruvedrift etter
nikkel. Faktisk var dette Nord-Europas
største nikkelgruve! Den øverste og eldste
delen av gruva har daglige omvisninger
i høysesongen, og du kan være sikker
på å få en minneverdig tur i det gamle
gruvemiljøet. Ta bare på varmt tøy, for det
er bare +5oC inne i gruva!

God jakt!

www.flaatgruve.no

”The Mary Anning award” for 2009 tildelt
Magne Høyberget.

til tre andre tidligere vitenskaplige publikasjoner.
Som aktiv deltager på Spitsbergen ekspedisjonene til Jørn Hurum (Universitetet i Oslo),
har han stått for noen av de fineste funnene
ekspedisjonene har gjort på Svalbard.
Hans kunnskap om fossiler fra Oslo-feltet er
eksepsjonell, det er meget få fossiler som han
ikke har en diagnose og et navn til. I tillegg er
han svært dyktig preparant, håpløse fossiler får
”nytt liv” etter at Magne har brukt noen timer
med prepareringsnålen. Han har også brukt
et vesentlig antall timer på preparering av
øglefunnene fra Svalbard.
Mary Anning prisen er nå mottatt av følgende tre
medlemmer i PalVenn: Bjørn Funke (2004), John
Ahlgren (2006), Magne Høyberget (2009).

The Palaeontological Association

PalVenn medlem Magne Høyberget mottok ”The
Mary Anning award” på The Palaeontological
Association årlige konferansemøte som ble
holdt rett før jul i Birmingham England i 2009.
”The Palaeontological Association” er en
internasjonal forening for forskere innen
paleontologi. Foreningen deler ut denne prisen
til amatører som har utmerket seg spesielt. Det
er tredje gang et medlem i PalVenn foreningen
hedres med denne prisen.

The award is open to all those who are
not professionally employed within
palaeontology but who have made an
outstanding contribution to the subject.
Such contributions may range from the
compilation of fossil collections, and their
care and conservation, to published studies
in recognised journals.

Magne fikk prisen for sin mangeårige bidrag til
paleontologien, både foreningsmessig og som
flittig skribent. Han er medlem og sekretær i
Paleontologisk museums venner (PalVenn).
Han har skrevet en rekke artikler i publikasjoner,
magasiner, aviser, og blader om fossiler og
paleontologi.

Besøksgruver.
Både i Evje og i Iveland er det flere
besøksgruver. Steli gruve er nevnt med
egen artikkel i dette nummer av Stein, og
det finnes flere andre, interessante brudd
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som er tilrettelagt for publikum. Du finner
egne brosjyrer på de fleste info-steder i
området, så finn frem hammer og meisel
og kom deg ut! Lykke til!

Her må spesielt fremheves agnostidepublikasjonen ”Middle Cambrian trilobites of
the suborders Agnostina and Eodiscina from the
Oslo Region, Norway” som kom ut i 2009 på
forlaget Palaeonto-graphica (Band 286), i tillegg

Mary Anning fra Lyme Regis, England.

Se også: www.nags.net/stein/maryanning
for flere internettlinker.
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