
I NAGS-nytt 3 '82 stod det en I siders artikkel, om oGruvedrift i
Nannestad> skrevet av Johan Ryddingstad

Edmanngruua
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alltid synes det gir lite mening 6 krype
rundt i morke hol nflr sola skinner.
Rundt og ned Asen bar det, til gruveip-
ningen pi Erdmanngruva som 16 beskje-
dent til. nesten gjemt inne i et tett gran-
holt. Den gapte villig opp og slukre oss
for noen timer. Det var virkelig dimen-
sjoner her inne. Flere hundre meter inn-
over og sA opp ei srerdeles vaklevoren
trapp, og si opp til hoyre og litt fram og
si opp og..., nei dette kom jeg fort utav.
Men til laumontitten kom vi, og den var
prektig. Frisk og fin, med harde vann-
klare niler. Noen av disse inntil 3-4 cm
lange nAlene hadde staset seg opp med
sekskantede kalsittkrystaller, 3-5 mm,

14 kilometer innover pA hOstglatte
skogsbilveier hadde vi bak oss da vi var
framme ved skiltene som varslet om

"farlige gruveipninger>. Lokkende
saker egentlig. Og jeg var spent, etter 6
ha takket ja til i bli med Hans-Jorgen og
Morten pi en ..reportasjetur> til gruvene
pi Romeriksisen (Nannestad, Akers-
hus). Jeg hadde egentlig tenkt lenge at
jeg burde ha vrert der siden jeg bare bor
en rimelig sykkeltur unna. Disse gruvene
hadde ogsA samme eier og ble drevet
paralellt med gruvene i gruaomridet
(NAGS-nytt 3 '89).
Men ni sto vi der i hostmorket og skulle
inn i enda mer m6rke. Greit det, jeg har
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og rustent jernskrap, skinneganger og
heisanordninger var vi oppe ved kalkso-
nen. Her tok vi matrastf6r vitok tingene
n&rmere i Oyensyn. Det var absolutt
verdt en titt. Fine druserom var det
nesten overalt i kalken med krystaller
(hex) opptil 4-5 cm, brun stillbitt stakk
opp gjennom kalsitten pi noe av mate-
rialet. Fine saker. Og det gjorde godt i
legge h6nd pi noe av det. Suget har i
grunnen vart der helt fra jeg sikret meg
en stuff pi OG's juleauksjon i fjor
(NAGS-nytt 1 '89). Men de var litt vans-
kelig tilglengelig kalsittgruppene. Med
et bein pi hylla og ett i lufta, ei hand i
meiselen og ei i hammeren sA burde en
strengt tatt vere boltet fast, men det
gikk forholdsvis greit det hele. Vi hadde
bare et uhell og det var da to av oss raste
ut etter i ha stolt litt for mye pfl en 60 Ar
gammel stokk, .,den si jo si solid ut>.
Det gikk godt, bare 3-4 meter nedigjen-
nom, men det kunne ha gfitt riktig ille.
SA om dette er holdt i en lett tone si er
det egentlig en alvorlig advarsel.
Stuffene kom i sekken og skuffet ikke
ved nrrmere gransking i skikkelig lys da
jeg kom hjem klokka tre pi natta.
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Mineraler fra
Erdmann-gruva

Av: Hans-lqrgen Berg

AP'OPHYLLITT
Dette er en presisering av funn rappor-
tert av Larsen (se Neumann side 204,
under apophyllitt). Mineralet opptrer
med to forskjelige habitus i en flpen for-
kastningssprekk i Erdmannsgruva, sam-
men med kalkspat, epidot, sinkblende,
laumontitt, kloritt og pyritt. Hos den
f@rste varianten er flatene (110) og (001)
dominerende, mens (011) ser ut til A

vrere fravrerende. Mineralet er pitruffet
som <flatklemte kuber" med sideflater
opp til 2 cm. Apophyllitten er delvis
omvandlet til et hvitt pulver av ukjent
sammensetning. Hos den andre varian-
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som <svevde" vektlost i smidrusene.
Det var en hoytidsstund 6ligge pa magen
inne i den trange spalten og betrakte
dette her. Det er vel ogsi hoyst sannsyn-
lig at de er finest der de stfrr. I laumontitt
er jo vannet som inngir i mineralet svert
lOst kjemisk bundet. Sfl lOst at det rett og
slett unnslipper om lufta rundt blir for
tOrr. Noen laumontittstuffer vil etter
kort tid falle sammen til et hvitt pulver,
andre er mer stabile. Denne her skal
vrere av det mer stabile slaget. Etter i ha
blitt dusjet med hirlakk er krystallene
etter et ir like harde, men de har blitt
hvite. (Meddelelse fra Hans-Jorgen). Er
det noen som har noen gode rid, s6'kom
med dem. ForelOpig ligger det materia-
let jeg tok med hjem under vAte aviser i
fuktig rom. Men det er ingen brukbar
losning i lengden.
Etter ei tid ved laumontittforekomsten
bar det oppover i gruva. Etter litt klat-
ring pA og omkring rAtne forbygginger
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