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Kongsberg mineral symposium, 2008
Tekst og foto: Peter Andresen
norsk mineralogi i snart en mannsalder.
En høyst velfortjent oppmerksomhet,
som forhåpentligvis ikke vil føre til at
Kristiansen nå vil hvile på sine laurbær.

Lørdag 24. mai gikk det 13. mineralsymposiet av stabelen på Norsk Bergverksmuseum, en ny suksess i rekken
av lærerike mineralsymposier. Dette
er en begivenhet som vi håper vil bestå i det norske amatørgeologiske miljø.

Så startet rekken med høyst varierende
og spennende foredrag, og årets internasjonale gjest, Jochen Schluter konservator ved Mineralogisk museum ved
Hamburg Universitet, fikk æren av å
åpne med å fortelle om meteoritt jakt i
Sahara og på Sydpolen. Videre fikk en

Alf Olav Larsen åpnet symposiet med å
kalle opp Roy Kristiansen, for overrekkelse av et flott kjede med metallet scandium i anhenget sammen med velvalgte
ord om Kristiansens store betydning for

velfylt sal det ene foredraget etter det andre, avbrutt av flere små og lengre pauser, som ble flittig benyttet til å beskue
mineraler og litteratur for salg, utstilling
av årets funn i mineralsamlingen til museet, eller nyte en kopp kaffe eller tallerken ertesuppe og det sosiale samværet
med andre samlere, venner og bekjente.

raler i eksotiske miljø, nettopp fra Chile.
Viktig er det også å minne om at i anledning av symposiet blir det utgitt et skrift,
med artikler relatert til symposiets foredrag. Et hefte som må være obligatorisk i
en hver samlers bokhylle.
I år igjen har arrangørene vist at symposiet på Kongsberg er en begivenhet enhver norsk steinsamler er absolutt nødt å
få med seg.

Den sosiale delen er vel nesten like viktig som det faglige påfyllet. Men for undertegnede så er det varierende innholdet i programmet til stor inspirasjon, og
det klødde virkelig i samler fingrene etter flere av foredragene som omhandlet
nye funn gjort i Norge de senere årene.
Ikke minst har dagdrømmene vært preget
av vakre sekundærmineraler fra Chile.
J. Schluter gav i sitt andre foredrag for
dagen en kavalkade av eksotiske mine-

Så om du ikke kom i år, så gå ikke glipp
av neste års symposium!
En stor takk rettes til arrangørene;
Alf Olav Larsen, Knut Edvard Larsen og
Fred Steinar Nordrum, for dette fantastiske arranghementet.
KOBOLTGRUVENE

TA EN GUIDET TUR INN I
CLARA STOLL OG OPPLEV
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I HISTORISKE OMGIVELSER MED HJEMMELAGET MAT, BADESTRAND, BARNAS BONDEGÅRD OG
ÅRETS UTSTILLING «GIKK MEG OVER SJØ OG LAND».

UNIK GRUVESAFARI KAN BESTILLES
ÅRET RUNDT FOR GRUPPER.
VARIGHET CA. 2 TIMER.
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GRUVEARBEIDERNES HVERDAG.
SERVERING I GRUVEKROA.

SCHEIDEHUSET PÅ GRUVETRÅKKA
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INDUSTRIMINERALENE KVARTS,
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Roy Kristiansen (tv) mottar et kjede med et scandium anheng av Alf Olav Larsen,
som takk for et enormt bidrag til norsk mineralogi.
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DAGBRUDDENE
5 NYE UTSIKTSPUNKTER ER ÅPNET I DAGBRUDDENE.
DISSE LIGGER LANGS EN MERKET RUNDTUR.
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