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i Norge.

Dette gyldne hydrokarbonmineralet,
egentlig forstenet harpiks, må man til
Danmark og østersiøkysten
for å finne.
Ikke desto mindre finnes denne
lille artikkelen
i Neues Jahrbuch fUr Mineralogie,
1344.
Den lyder slik,
direkte oversatt fra tysk:
Th. Scheerer:

Rav i Norge.

"Man fant mineralet
omtrent 5-6 mil i nord-vestlig
retning fra
Christiania.
Ikke langt fra havnen Houg på vestbredden av Tyrifjorden, en innsjØ på Ringerike,
flommer det en liten bekk, ved
hvis munning det fra tid til annen påtreffes rullestenslignende
ravstykker på størrelse med en knyttneve,
et dueegg og mindre,
Stranden er på dette sted helt dekket med rullesten av kvarts,
gneis, granitt 0.5. v.som tildels er ført hit av bekken, dels skyllet
på land av sjøen, og som for det meste er vasket ut aven rullestensholdig
leirformasjon
som på Ringerike og omegn er meget utbredt.
Ravstykkene
hprer sanns)Al1igvis ti I denne leirformasjonen .
De er funnet i løpet av 8 - 10 år alltid på et slikt sted at det er
uvisst om de er drevet fra et høyereliggende
jordsjikt med bekken
el/er kastet opp av høyere vannstand i sjøen."
Hva skal man si til slikt.
Finnes rav i Norge allikevel?
Sannsynligheten
taler for at raven er blitt fraktet hit på en eller annen måte.
Kanskje
vannet har gravd ut ev vikinggrav,
da rav ble brukt til smykker og betalingsmiddel den gang.
Er det noen som kjenner til denne raven fra Ringerike, så skriv til NAGS-nytt.
Kanskje vi kan få en forklaring på gåten?
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