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MULDVARPENE

Mine interesser for Ii samle ste'ner, begynte da jeg val' 8-10 ar. Jeg hal' ferierl i ytre Oslofjord siden jeg val' et iit-. Det mine ¢yne sa langs strendene
vakte tanker for det underlige vakre som forekom, sa derfor ble noen stener
latt Yare pa til "samling". Dette ble altsa min hovedhobby.

Skrev stil om

"stensamlingen" til en tentamen i 1959. F¢rst i 1964-65 ble bergartene mine
sendt til analyse pa Geologisk Museum. Min mol', far og jeg reiste meget
omkring i S¢r-Norge. Slik fikk jeg intt:resse for de store og sma grubeananlegg og deres utdrevne mineraler. Samlet mange forskjellige malmstuffcr.
Den 9. mai 1965 ble STEINKLUBBEN stiftet som opplysningstjeneste for ungdom. Her fikk jeg vaer" med i styret og redaksjonen noen ar. De unge samler
mineraler og fossiler. Jeg hal' ogsa fossilsamling og det eldste eksemplaret
er 500 mill. ar. Na er mine interesser og erfaringer utvidet seg til krystalldannelser av mincraler og saerlig de fargerikc til smykkeframstilling. Mitt
behov er a fatte krystaller og ra stener i skulpturelle smykker. Hal' en meget
stor samling av krystallvarianter. Ble med pit et av kursene til AOF om
mineraler. Del' fikk jeg vaere med i "familien" og ble valgt til turleder, fordi jeg val' kjent med forekornster og hadde noe it laere bort."Familien" stiftet
en klubb den 11. mai 1972, som sa senere kom til
Hvorfor jeg er interessert i

a bli'med

a hete

NAGS.

a danne klubber?

Jo, fordi mine h¢yeste ¢nsker er a fa kontakt med £lest l'l'llllige som respekterer sin hobby med gl¢d.
En liten hilsen fra en av de aller ivrigste mUldvarper (skjerpere).
Tor Belstad.

Vi hal' mottatt et brev fra Italia hvor vi blir anmodet om
tikler om norske mineralforekomster. Man

rna

a skaffe

tilveie ar-

anta eiter brevets form

at

det stilles store krav i form av eksakte vitenskapelige opplysninger. Likeledes er man interessert i

a bytte

stuffer av god kvalitet. Henvendelsen

fra en mineralogigruppe ved universitetet i Torino.
vaere behjelpelig kan de henvende seg til formannen.

er

Hvis noen ¢nsker a

