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LEDER FOR

NAGS

KNUT EDVARD LARSEN
En samtale med Roy Kristiansen

Knut Edvard Larsen
(40) har fra august
2000 overtatt den ansvarsfulle oppgave, etter Hans Vidar Ellingsen - , a v<ere leder
for NAGS. Knut har
nettopp hjemvendt fra
Madagaskar hvor han i
de siste arene har bodd
og arbeidet som misjo nrer, Han er utdannet
teo log (fra Misjonshegskolen i Stavanger) og
er opptatt av tverrkulturell kommunikasjon og
sosialantropologi. Han er bosatt i Sandefjord,
gift, og har tre bam, og jobber for tiden som
vikarprest. Hans interesse for mineraler starter
allerede som 13-14 -aring, og da spesielt
mineralene fra nefelin-syenitt-pegmatittene i
Langesundsfjorddistriktet. Han har veert medlem av Vestfold Geologiforening siden ca
1974.
Oppholdet pa Madagaskar har ikke bare
gjort at han har leert spraket, kulturen og
folket a kjenne , men ogsa gitt ham mulighetene
til a bli lokalkjent med noen av de mest beremte mineralforekomstene i verden, - i granitt-pegmattitene Sahatany-dalen og Mt.Ibity
omradet, - midt i "smaroyet'' for mineraler
som bityitt, manandonitt, rhodizitt, behieritt,
rosa beryller, polykrome turmaliner og hambergitt, for a nevne noen.
STEIN har hatt en liten samtale med Knut
og hans nye rolle som leder for NAGS.
Stein : Allerferst er det naturlig a sperre deg
hvilke ambisjoner og tanker du har for NAGS
inn i et nytt artusen?
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Knut: Forst ogfremst at NA GS ma fungere
enda bedre sam et jelles nettverk del' vi sam
har samme interesse kan jinne sammen og utveksle erfaringer; ideer - og ikke minst stein.
Sam leder sa fe ler j eg nok at scerlig kontakten joreningene seg i mellom kunne sa absolutt kunne bli bedre. Med NAGS-styret ogsa.
Et viktig stikkord er kommunikasjon.
A legge til rett e jar at ogs a vare etterkommere kan ja erfare den samme g leden sam vi
har j att oppleve jar ekse mpel over et funn ma
vcere et viktig oppgave jar NA Gs. Et sparsmal sam ikke har vcert dreft et sa mye er jar
ekse mpel hvordan de skal ta vare p a de
mange samlinger sam jinnes rundt i amatergeologenes hjem ? H er jinnes det mye verdijullt materiale bade dokumentert og
udokumentert, ikke minst a v lokalsamlinger.
H vordan vii dette bli tatt vare p a jar ettertiden ? Hvilke muligheter finnes ? Her se r j eg en
utfordring jar NA GS a kartlegge mulighetene.

Stein: Du har jo vrert borte fra det
mineralogiske milje i Norge i over 3 ar. Er det
mulig at du har sett og opplevd forandringer i
forho ld til tidligere? Kan du nevne eksempler
pa ting som kan bli bedre?
Knut: Den jorandring i det amatergeologiske milje sam j eg hal' gledet meg mest
o ver er viljen og visjonen blant mange av
ildsj elene i NA GS am a
jinne tilbake til messeatmosfceren fra de
ferste byttemessene p a
slutten av sy ttiarene og
delvis begynnelsen av
attiarene Her var Steintreffet pa Eidsjoss en
svcert positiv steg i
denn e retning sam jeg

haper vi kan arbeide videre med. Jeg har
ogsa som sa mange andre lagt merke til at en
del gamIe, gode forekomster er blitt hardt
belastet, ja noen ncermest vandalisert pa kort
tid. Dette vii. som vi allerede na merkel; fo re
til innsnevringer av vare muligh eter til samling av stein i fremtiden. Her ma vi innad i
NA GS gjere noe f or a pavirke de forhold som
peker i en negativ retning innad i miljeet.
Andre nasj onale amaterg eologiforbund verden over har allerede sin moralkodeks (cereskodeksj .flere av foreningene i NA GS har en
slik allerede, men vi har ingen felles fo r
NA G'S. Saken har vcert fo reslatt jlere gange r i
arenes lop, kanskje er tiden inne for a lage en
slik?
Ste in: Hva tror du ellers om kunnskapsniva
blant norske mineralsamlere? Er det kanskje
mange som mest er opptatt av bare det
sam Ie, - heller enn kunnskapstilegnelse om
mineraler og mineralparageneser?
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Knut: Jeg tror at
det er et bade -og.
En finner innad i
miljeet mennesker
som har opparbeidet
seg en del kunn skap,
men det finnes ogsa
de som nok bare er
opptatt av a samle.
Mitt inntrykk, sett
utifra de foreninger j eg p ersonlig kjenner til.
er at mange har j evnt over et rimelig godt
kjennskap til ge nerell geologi, men nok en del
svakere kjennskap til mineralogi. Dette kan
skyldes mange ting, for eksempel, tror j eg at
vi mangler gode form idlere innenfor mineralogi spesifikt slik som for ekse mpel Johannes
Dons og Jern Hurum er for sine fagfelt. Det
er ogsa verdt a legge merke til at mange har
opparbeidet et godt kunnskapsniva om
smykkestein. Dette har noe med tilgjengelig-
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heten av relevant, popularisert, litteratur. Det
finnes lite litteratur tilgjengelig om min eralogi for medlemm ene som er trinnet over de
populcere grunnbekene. En del er publisert i
Stein, men j eg tror vi trenger mer generelt
stoffp a dette omradet.
Stein: Har mineraler blitt for kommersielt?
pASTAND: I var gradighetskultur kan det
synes sam vi er mindre hensynsfulle nar det
gjelder a dele mineraler med hverandre nar vi
beseker en forekomst. Det syne s kanskje sam
mange er tar ALT de finner i en forekomst
uten tanke for at andre enn seg selv (" var tids
egoisme ") . Ogsa seiger man resten nar man
har plukket ut til sin egen samling!
Knut: Personlig sa synes j eg nok det ja.
Flere samler mer med se lvhammer 'n (lommeboka) enn steinhammer 'n enn tidligere. Nylig
brukte et av de mest internasjonalt anerkjente
mineralbladene et helt nummer pa a fortelle
om samlingen til en kat: En praktfull samling,
men j eg hadde vanskelig f ar a identifisere
meg med denne samleren. Han hadde ikke tid
til a samle selv, men hadde ansatt en ege n
konsulent som da hadde som jobb a dra p a de
forskjellige messer for a sikre seg de beste
bitene
Na r det er sagt sa ma en ogsa huske pa at
mineraler og mineralsamling hal' historisk
sett vcert knyttet til komm ersielle interesser.
Del' val' nok ikke bare av edel akademisk
interesse at for eksempel stuffe rfra Arendal,
Bamble og Langesundsfjorden havnet i europeiske samlinger i forrige arhundre. Det som
er nytt for val' tid er vel at jlere mennesker
hal' sterre muligheter til a bruke penger pa
samleobjekter.
For meg er det et tankekors at jlesteparten
av mine beste venner pa Madagaskar som
bade er dyktige til a gjenkjenn e mineraler og
selv har den samme finnergleden som en
finn er hos en ekte steingal, ikke har noe egen
samling selv. Som bonder i et av verdens
fattigste land, sa ma de omsette alt de finn er i
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penger for at fam ilien skal fa mat. Vi har i
Norg e i en arrekke debattert plyndring av
forekomster osv, men dette er ofte bare smating i fo rhold til hva som skjer i mange land i
sor.
Stein: Det er i dag ~ 3000 mineralsamlere i
Norge, men fortsatt er det ikke mange sam
skriver i Stein - vart eneste amatergeologiske
tidsskrift -. Er det ikke mange sam har forutsetninger for a skrive og meddele sine sma og
store oppdagelser? Det viktigste med aile
oppdagelser er jo a formidle det ! Eller viser
det kanskje at var kunnskap am mineraler er
for darlig?
Knut: Det er jlere innad i miljeet som gjennom arene har tilegnet seg spesialkunnskap
om forekomster eller om mineralgrupper som
vi ikke ser utfolde seg i for ekse mpel STEIN
.(Men kanskje i lokalforeningens blad?). Hva
er grunnen ? Er terskelenfor hoy? Eller er det
mangel pa konkrete utfordringer ? Jeg tror
nok ogsa at en del skyldes for mye beskjedenhet p a egne vegn e, og en aldri sa liten
prestasjonsangst overjor andre som de tror
vet mer enn demo Janteloven er nok ogsa
fortsatt virksom. Vi burde vcere flinkere innad
i NA GS a oppmuntre hverandre til a komme
med det en har.
STEIN: Og til slutt - hvilke mineraler er det
du samler eller er mest interessert i selv?
Knut: Jeg hal' en del ar samlet systematisk,
men har i de siste
arene konsentrert
meg mer om mineraler fra
granittpegmatitter og
alkaline intrusive
komplekser. I de siste
arene hal' j eg scerlig
interessert meg for
tantalmineraler.

