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Fensfeltet geologiutstilling, vis-à-vis Jern- og kanalutstillingen, 
Gamlebanken ved Slusene, Ulefoss

Sjeldne mineraler og bergarter fra Fensfeltet. Spesialutstilling. 
Inneholder samtlige bergarter i Fensfeltet, systematisk ordnet. 

Mineraler fra inn- og utland. 

Fensfeltet er en del av geoparken, Gea Norvegica. 
Området inneholder uvanlige mineraler og bergarter dannet fra en 

vulkan som var aktiv for ca. 580 mill. år siden. Internasjonalt kjent. 
Typelokalitet for magmatiske karbonatbergarter (karbonatitter). 

Fen jerngruver, i drift fra ca. 1657 fram til 1927. 
Søve gruver, Europas eneste niobgruve, drevet 1952–65. 

Vakkert turområde. 

Åpent fra 20. juni til 20. august. 
Åpningstider: Tirsdag-lørdag kl. 11-16. Gratis adgang. 

Omvisning på forespørsel, tlf. 98 88 56 66.
Infoside web: www.fensfeltet.com

Fensfeltet geologiutstilling
Det 15. mineralsymposiet i Kongsberg 
gikk av stabelen i slutten av mai. Nok en 
gang kan vi betegne det hele som en stor 
suksess der foredragssalen var fullstappet 
av tilhørere.

Et variert program, montre av spennende 
norske nyfunn og salg av mineraler, 
ble vel kun ”overskygget” av en ting; 
Langesundsboka med Alf Olav Larsen som 
redaktør, var endelig blitt en realitet! 

Dette praktverk om et av Norges mest 
spennende mineralogiske områder, har 
latt vente på seg, men det slitte uttrykket 
”den som venter på noe godt, venter ikke 
forgjeves” passer vel ikke bedre enn nå. 
Enhver samler bør sikre seg et eksemplar 
av denne boka, så løp og kjøp!

Vi håper at et 16. mineralsymposium vil gå 
av stabelen om et år, Fred Steinar, for her 
har du skapt et fantastisk arrangement, med 
god hjelp fra Alf Olav og Knut Edvard.                         

Mineralsymposiet 2010
Av Thor Sørlie
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