HIL Veterangruppa

Veterankveld 10. februar 2014 - referat
leder Livs fravær var det nestleder Ole som ønsket alle de atten fremmøtte
velkommen, og det ble også gjort med Henrik Wergelands sang "Nisser og Dverge
bygger Bjerge" til ære både for han som "innstifta da`n", og for kveldens kåsør,
bergingeniør Bernt Røsholt.
Først leste imidlertid sekretæren referatet fra årsmøtet 27. januar, og det var det
ingen kommentarer til. Vår mangeårige valgkomite med Svein som formann burde
vært nevnt, selv om den hadde en lett oppgave år. Svein B. kunne opplyse at på
grunn av stor pågang må vår dagstur til Tronstad Gård fremskytes til 20. mai, og
det virket som denne forandring ikke skaper problemer. Når det gjelder vår "4dagers" august, kunne han også bekrefte at den nå er reservert med avreise
mandag 18. august. Strekningen Geiranger Molde med Hurtigruten blir en særlig
attraksjon tillegg til alt det andre turen har by på. Lister med påmelding til
begge turene ble sendt rundt. For øvrig er det naturlig oppdatere disse listene på
alle møtene fram til sommeren. Som tidligere er også hyggelig med venner og
bekjente så langt plassen tilater.
Ole nevnte Barnas skidag 2.mars, og at noen av oss "faste" burde møtes en dag
slutten av februar for sjekke at alt materiell vi skal bruke er til stede, slik at vi
ikke får noen overraskelser når det skal settes opp.
Så slapp Bernt til, og han tok oss med på en spennende reise bergartenes
eventyrlige verden, og aldri har vel så edelt metall og edle stener- sin naturlige
tilstand vel merke vært samlet på ett brett HIL`s klubbhus. For Bernt hadde
med seg et brett der Kongsbergsølv og Finnmarksgull glitret sammen med rubiner
og smaragder, også norske. Selv diamanter fra Hallingdal fikk fikk vi se, men de
var så små at de kalles mikrodiamanter. Opprinnelsen til disse skjedde
forbindelse med et meteorittinnslag for ca. 250 mill. år siden på det sted som dag
heter Garnås, tidligere skrevet Gardnos Nes kommune Hallingdal. Bernt
fortalte at dette innslaget var så kraftig at det ble hull jordskorpa, noe som
skapte det enorme trykk som må til for at diamanter kan dannes. Da de to andre
forutsetninger også var til stede, nemlig høy temperatur og kullstoff, resulterte
det at berggrunnen området inneholder diamanter, det hardeste stoff som
finnes naturen. Da det sin tid ble bygget overføringstuneller området for
utnytte vannkraften, ble utbyggerne smertelig klar over dette, for slitasjen på
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borene var fem ganger større enn normalt. Forøvrig hadde Bernt med seg mye
annet "snadder" fra inn og utland, noe som også ble omhyggelig studert. Foruten
en lang periode ved A/S Syd-Varanger har han vært nær sagt over hele kloden på
malmleting, men har nå gjort hakadøl av seg og orienterte også om det
interessante Oslo-feltet som Nittedal/Hakadal er en del av. Også flere ark med
oversikt vedr. gamle gruver og skjerp Oslo-området angitt ved koordinater ble
utdelt. For interesserte vil dette være et verifullt tillegg til den lokalkunnskap vi
allerede har. En sental kilde her er Olav Prestviks bok "Naturgrunnlaget
Nittedal og Hakadal"
Bernt fikk velfortjent applaus og litt leske strupen med, og så var det bare den
tradisjonelle utlodning igjen med åresalg og det hele. Den gikk greit med underholdende kommentarer som vanlig. Kr. 1050,- ga det kassa, og så var det bare
gi en velfortjent takk også til kveldens verter Ole, Berit og Per.
Bordet med kaker og kaffe var som vanlig førsteklasses, og når vi møtes igjen den
24. er OL over, og noe har sikkert gått bra og noe dårlig som vanlig.

Hakadal 15.2 2014

Halvor Gundersen
Veteransekretær
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