Mineraljaktkampanjen 1989
Fredag 9. juni startet mineraljakten i nord. Da ble det avholdt et
informasjonsmøte på samfunnshuset i Tysfjord. De fremmøtte ble informert om mineraljakten generelt. Hvor de skulle henvende seg for ytterligere informasjon, og om aktuelle mineraler og bergarter.
Seinere på sommeren ble det avholdt geologikurs for spesielt interesserte
i kommunene
Hamarøy og Tysfjord. Kursene ble holdt av Tromsø
Museum ved Per Bøe.
Mineraljakten
i år var litt spesiell. I tillegg til den landsdelsomfattende
jakten
var det plukket ut såkalte satsningskommuner i hvert av fylkene. I disse kommunene ble det holdt informasjonsmøter
og
geologikurs. Slik fikk man større publisitet og engasjement lokalt.
Llokalpresse og løpesedler/plakater
ble
brukt aktivt for å få folk til å delta i
mineraljakten.
At denne satsningen har gitt resultater
bærer premielisten preg av. Om det ligger noen god framtidig økonomi i 1989
funnene er det for tidlig å si noe om, men
mye interessant ble funnet. STEIN Ønsker vinnerne til lykke, samtidig som vi
med tilfredshet konstanterer
at flere av
dem er kjente navn fra vår abonnementsliste!
Interessen
for mineraljaktkampanjen
var denne gangen større en året før. I alt
kom det 307 prØver fra de fire nordligste
fylker, innsendt av 118 personer. PrØvene fordelte seg slik fylkesvis. Finnmark: 70 prØver, Troms: 83 prØver,
Nordland: 138 prøver og Nord-Trøndelag: 16 prøver. 21 innsendere er premiert
for sine prøver. Disse er:

Balsfjord kommune, Troms.
3. premie kr 5000,John Jakobsen, Fabriksvagen
6, 66202
Fengt1rsfors,
Sverige
(opprinnelig.
Lebesby), for funn av svart kvartsitt som
er
interessant
som
bygningsstein,
Lebesby kommune.
4. premie kr 4000,Stein Rørvik,
Ringveien
6, 8550
Lødingen, for funn av okanoganitt, thalenitt og babingtonitt
i Tysfjord og
Hamarøy kommuner. Okanoganitt er et
meget sjeldent mineral, og dette funnet
antas å være det andre i verden. Funnet
av babingtonitt er det første som er rapportert fra Nord-Norge. Thalenitt er tidligere funnet i Tysfjord. Materialene kan
inneholde en del sjeldne jordartsmetaller.
5. premie (delt) kr 2000,Gunnar Mathisen, 8545 Altnesset, for
funn av montecellit og pektolitt i Alta
kommun€.
Mineralet
montecellitt
er
med dette funnet for første gang i Norge,
mens
pektolittfunnet
representerer
første funn av dette mineralet i NordNorge.
Jørgen Larsen, Sjøvassbotn,
9042 Lajsvatn, forfunn av gull i Storfjord
kommune.
I tillegg er det delt ut premier hver på kr
1000,- til disse funnene med geografisk
rangering av funnlokaliteter.
Jostein Mork, 7830 Nord-Statland, Thorium-førende orthitt, Namdalseid kommune.
Kolbjørn Olsen, Boks 186,9910 Bjørnevatn, svart gabbro, Sør-Varanger.1ngrid

1. premie (delt).
Reise til Steinmesse i carrara, Italia. Jør9042 Laksvatn,
for funn av smykkesteinen
topas i Alta
kommune, Finnmark.
Reise til mineralmesse i Miinchen, Tyskland. Fred-Egil Larsen, P.L. 297,98020
Svappavarra,
Sverige (tidligere Tromsø), for funn av industrimineralet
talk i

gen Larsen, Sjøvassbotn,
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Persen,
9778 Repvåg,
bergkrystall,
Sigsten Eriksen,
Nordkapp kommune.
Kristofferjord,
9027 Ramfjordbotn,
rosa
marmor, Lebesby kommune. Ole Karlstad, Kabelveien 5, 9600 Hammarfest,
finkornet marmor, Lebesby kommune.
Nils Bakke, Storliveien 5, 9595 SØrvær,
kyanitt og store granater, Hasvik kommune.
Torgeir Thomassen, Simanes,
9500 Alta, flusspat, Alta kommune.
Sigbjørn Johnsen, Tolleviokveien
10,
9500 Alta, blå skapolitt, Alta kommune.
Tormod Olsen, Sjøvassbotn, 9042 Laksvatn, svart gabbro, Tromsø kommune.
Arne Fjellberg, Utsikten
235, 9000
Tromsø, molybdenglans,
Tromsø kommune. Marianne Adolfsen, Aspenes,
8062 Leines, rosa marmor, Steigen kommune. Thorleif Jørgensen, 0rnflågveien
10,8230 Sulitjelma, grønn epidot-granat
bergart,
Fauske
kommune.
Tommy
Nystad, 8163 Neverdal, blå beryl, Meløy
Ulf og Rolf Hansen, 8700
kommune.
Tonnes, bergkrystall
påvoks prehnitt,
LurØy kommune.
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Årgangene
77 til 87 til salgs. Alle 7
årganger
komplett.
Gi
bud.
Tlf.
064 13 851

Slipemaskin
Til salgs. HB 6". Henvendelse Tor Einar
Enne. Tlf. 04446898.
Rødlandsveien
2B 4120 Tau.

Minerallfrimerkeboka
Den har omsider kommet. Den fine
boka om frimerker og mineraler. Det
viste seg forøvrig at det ikke var forlaget
som hadde vært seine. Det var vårt eget
sommel og rot. Nå har imidlertid de som
hadde bestilt boka fått den. Noen bøker
finnes fortsatt på lager. er du rask kan en
av dem bli dine. 180 kroner + porto.
Ring eller skriv.
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søNDlGSKASERIER VAREN 1990
I GEOLOGISK MUSEUM
Søndagskåseriet holdes i museets 2. etg. og begynner kl. 13.15.
Adressen er: Sars'gate l, 0562 Oslo 5, Tlf.: 02/686960
Museet er åpent alle dager kl. 12-15, mandager stengt, gratis adgang.
4. mars MED GEOLOGEN
Johan Naterstad

pA HARDANGERVIDDA,

11. mars SISTENYTT OM LIVET I KAMBRIUM,
David Bruton
25. mars VULKANER pA KANARiØYENE,
Johannes A. Dons

l. april

lATIMERIA ERINGEN APRilSPØK,
Natascha Heints

Mulige forandringer

kan forekomme,

se forøvrig annonser i avisene.
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