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På tur l Kopparbergmessa og Långban.
Av Thor Sørlie. Foto: Kenneth Lorentsen og Thor Sørlie
En ivrig gjeng på ni medlemmer, hvorav
sju fra Halden Geologiforening og to fra
Sarpsborg, sa e i slu en av juli kursen
mot Långban og messa i Kopparberg. E er
en god svensk lunsj underveis kom vi først
frem l Gåsgruvan li nord for Filipstad.
Der ble vi ta vel imot av plassjef Jesper
Samuelsson, og med lånte biler kjørte vi
innover i den store kalkgruva. Vi fikk lete
i et område der det for øyeblikket ikke ble
arbeidet, og fant bl.a. biter med krystalliserte mineraler. I skrivende stund er ikke
funnene bli studert nærmere, men gruven er kjent for manganmineraler.

Uts llingen av UV-mineraler var godt besøkt. Takk
l Richard Belson og Michael Doel for hjelpen!

4 år på rad har Susanne Bahr fra Oslo kommet
l Eidsfoss for å vaske smykkesteiner.

E er et par mer her bar det videre l
gamle Långban skole, der vi skulle overna e. Før mørket kom, fikk vi både spist
og konkurrert i pilkast. Kenneth hadde et
helt spesielt system for hvordan premieringen skulle foregå, og det var ikke den
med mest poeng som vant. Premiene var
flo e, og vi takket alle Kenneth for et hyggelig påfunn.

Tilas stoll i Högbergsfältet, Persberg.

Plassjef Jesper Samuelsson viser fram Gåsgruvan.

Kjøper og selger mineraler, fossiler, meteoritter, utstoppede dyr, tørkede
insekter, gevirer, bøker, figurer, biologisk og geologisk rekvisita.
Medlemmer med NAGS-kortet får 20% rabatt på enkeltvarer under 500 kr.
Hagegata 1, 0577 OSLO (like ved Naturhistorisk museum)
www.facebook.com/NaturensMangfoldAs
www.naturensmangfold.no
E-post: rune.froyland@naturensmangfold.no
Tlf. 975 11 694
Steinsamlere fra Øs old på tur, Gåsgruvan.

Så hadde kveldsmørket nesten kommet og
vi la i veg l Trädgårdsvarpen, der vi skulle
jakte på kalsi og andre mineraler som avgir flo farge under ultrafiole lys. Vi startet med UV-lampen under en medbrakt
presenning mens dagslyset svant, men etter at det var bli mørkt var fri fram for
jakt e er mineralene, mens myggen jaktet
ivrig på oss.
Neste formiddag tok vi igjen turen l Trädgårdsvarpen for mer mineralle ng. Anders
Persson skal ha stor takk for guidingen. Etter lunsj og bading fikk vi også med oss en
omvisning i produksjonsanlegget for gruven i Långban. Her er det bl.a. et lite mineralmuseum. Så dro vi videre, noen re l
Kopparberg mens andre tok turen innom
det fredede gruveområdet Högbergsfältet
(Persberg) og hadde en fin opplevelse der.
Man kan gå gjennom Tilas stoll, og nyte
den trolske stemningen i et gruvesystem
som har stå forla i over hundre år.
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I Kopparberg bodde vi meget sentralt, men
li enkelt. Neste år vil sikkert de e innkvarteringsstedet være i pp topp stand.

På na jakt e er stein på Trädgårdsvarpen,
Långban.

Heidi Størholt hygger seg på
Trädgårdsvarpen, Långban.

Tom Hoel og Suzanne Ekwall Sekanum skal
ha stor ære for messa. Det var mange uts llere, været var perfekt, og alle vi traﬀ
hadde det hyggelig sammen med gamle
og nye venner. Kopparberg Geomuseums
hovedtema var i år gull, ikke rart da VM i
gullvasking skulle arrangeres orten dager
senere. Tom har bygget opp et meget bra
museum med mange flo e mineraler og
fossiler l undring og begeistring. Imponerende, egenfunnet gull fra Bømlo var i
sentrum av uts llingen, og i llegg hadde
Tom et rikholdig utvalg av gullprøver å vise
frem.
Hva fikk så jeg med meg hjem? Jo, flere biter fra Långban solgt av Långban-selskapet

Kalsi en fra Långban lyser fantas sk.
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og en an kvitet; franske Annik Friderich
hadde i llegg l vakre mineraler og smykker også noen gamle, spennende gruveredskaper fra Mine Celeste nær St. Marieaux-Mines. Jeg endte opp med et velbrukt
og vakkert bergjern! På kvelden var det
sosialt samvær for uts llerne og innbudte
gjester, noe som ble sa stor pris på.
Søndag var det på de å snu nesa hjemover, men takk for ei trivelig messe, hit
kommer vi gjerne lbake!
På veien hjem kjørte vi innom Stripa jerngruve og så på bygningene der. De har stå
slik de ble forla da gruva stengte i 1977.
Så bar det videre l Nora, der vi kjøpte is,
som i alle fall er verdensberømt i Sverige.
Godt smakte den og det kom godt med,
for vi kom ikke hjem før langt på kveld.
Takk for en fin tur.

Tilas stoll, Högbergsfältet.
Arrangørene Tom Hoel og Suzanne Ekwall
Sekanum i steinbu kken.

Mørkt og spennende i Tilas stoll.

Jørgen Langhof ønsker velkommen l messe!

Jan Strebel ved bordet l Långbanssällskapet.

Gull fra Bømlo funnet av Tom Hoel.
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NORSK GEOLOGISK
ORDBOK
“Ordboken er super, med korte
og gode forklaringer!”
- Student

Annik Fridrich kom fra Alsace, Frankrike for
å s lle ut mineraler og smykker.

“[Forfatterne] har levert et imponerende
stykke arbeid, med om lag 10 000 oppslagsord samlet innenfør nær 500 trykte sider.
Vi skylder dem en stor takk for innsatsen!
Her kan vi få svar på det meste; enten vi
ønsker å ta rede på hva bolson, garkobber
eller en oversvømmelsesflate er, eller om
vi ønsker å få vite noe om Loen-skredene,
Moho eller Troll-feltet. Et artig trekk ved
boken er at den er illustrert med gode
tegninger utført av pionerene Hans Reusch,
Gunnar Holmsen og Theodor Kjerulf.”
- Fra omtale i GEO

Brødrene Wiklund har all d noen
sjeldenheter på lur.

- Norsk-engelsk
- Engelsk-norsk
- 10.000 oppslagsord

www.fagbokforlaget.no

Årets julegave til deg selv?

Messa med rådhuset i bakgrunn.

Eller noen andre du vil glede?

Kenneth Lorenzen triller stein.

“Det kan være steinhardt,
også for en lur rev!”
En unik og sjarmerende bok som gir ordet bakkekontakt en ny
mening. Bli med å utforsk steinansikter på tundraen og bli inspirert av
ordspill og sitater om hverdagens mange utfordringer og gleder.

“Godt mottatt på Steinmessa på Eidsfoss!”

Juletilbud, kun kr 250,- inkl frakt
Ring 97 06 06 06 for bestilling eller se :
Stripa jerngruve ble nedlagt i 1979.

Tid for en Nora glass!

www.sjarmerendebakkekontakt.no

