
samler pa privateid omrade. Skader pa andres
omrade skal unngas, Det er en selvfe lge at en
rydder opp etter seg for en forlater forekom
sten. Forsoplin g og steinsamling herer ikke
sammen.

4. A bruke sprengstoff, maskinelle hjelpemidl er
eller tungt verktoy herer vanligv is ikke med til
en amatergeo logs virksomhet. Skulle dette
unntaksvis vrere nodvendig, rna tillatelse fra
rette myndighet og grunneier forst innhentes .

5. Viktige eller vitenskapelige interessante funn
eller forekomster bor komme forskningen til
gode gjennom rapportering og neert samarbeid
med lokale og nasjonale geo logiske institusjo
ner.

6. Det normale er at en samler til egen samling og

FRA MUSEER OG SAMLINGER

Bmgger-utstilling pa Geologisk
museum

I forbindelse med 150 ars jubileet for Waldemar
e. Bragger sin fedsel, presenterer Geologisk mu
seum i Oslo f.o.m. 10. oktober en spes ialutstilling i
et av de nyoppu ssede professorkontorene i 3. etg.

Braggers brede kunnsk apsfelt omfattet mineralo
gi, petrologi, paleontologi og kvartrergeologi, som
aile blir viet plass i utstillingen. Han er ikke minst
kjent for sine studier av pegmatittene fra Langesund
fjorden, han oppdaget og beskrev blant annet mine
ralen e lavenitt ( 1878) , cappelenitt ( 1884), rosen
buschitt ( 1887) og eudidymitt ( 1887) og hans mo
nografi fra 1890 er fortsatt standardreferansen pa
disse bergartene. Utstillingen viser de fleste av de
mer enn 20 mineralene fra Lange sund , 0 stfold og
Sorlandet som han beskrev, samt skisser, dagbok
notater og geologiske kart fra hans hand.

W.e. Bragger har som fa andre geologer vrert med
pa a prege vart samfunnsliv. Han var professor i geo
logi og mineralo gi ved Stockholms Hogskola (1881
1890), professor i mineralogi og geologi ved det Kg!.
Fredriks Universitet i Kristiania (1890-191 7), stor
tingsmann (1906 - 1909 og medlem av budsjettko
miteen) og Universitetets ferste rektor (1907 - 1911).
Han var sentral i prosessen med en fredelig union s
opplesning i 1905 og ledet personlig arbeidet med
reisingen av flere monumentale bygg i Oslo, som
Universitetsbiblioteket, de tre museumsbygningene
pa Toyen og Universitetet s Aula i Oslo sentrum.
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til bytting . Unntatt er de situasjoner der mate
riale for alltid viI ga tapt p.g.a. anleggsvirksom
het, steinbrudd i drift eller 1ignende, dersom
dette ikke blir tatt yare pa gjennom en
amatergeologs virksomhet.

7. En innsamlet stein uten eksakte og sanne
opplysninger om funnsted 0.1. har forringet
vitenskapelig verdi, derfor be r amatorgeologen
bestrebe seg pa a dokum entere sin sam1ing ved
en eller annen form for katalog eller kartotek
over samlingen.

8. Byttes eller selges et mineral , fossil e.!. sa skal
vanlig hand elsskikk folges. Det bar merkes
spesielt dersom stuffen er repa rert, komp lettert,
kjemisk renset eller pa annen mate bearbeidet.
Sanne opplysninger om funnst ed skal alltid gis.

Han mottok storkorset av St. Olavs orden og man
ge medaljer og rerespriser for sitt virke.

Trine-Lise Knudsen, konserv ator:

UNIK" MINERALAUKSJON I OSLO
10. november

Geo logisk Museum s Venner arrangerer Apent
mete og Mineralauksjon i museets lokaler pa Teyen
i Oslo - Lordag 10.11.0 I kl. 13.00. Det blir fore
drag med Iysbilder med tema:

" Mineral samling pa Gre nland - i vikingenes fot
spor".

K!. 14.00 arrangeres det auksjon over utvalgte
mineralstuffer fra inn- og utland . Aile stuffene er
spesielt donert til venneforeningens auksjon og inn
tektene gar i sin helhet til nyinnkj ep til museets
utstillinger. Registrering til auk sjonen skje r fra
k1.l2.00

Mer informasjon om tilbudene pi mineralauk
sjonen kan finnes pi www.nhm .uio.no/geomus/
gmv/auksjon.htm .

GMV's hjemmeside finnes pi: www.nhm.uio.no/
geomus/gmv/gmv.htm




