
Steintreff pa
Pers Hotell, Gol

Etter en vinter med liten aktivitet pa mineralfronten, var
det med glede jeg teste at Pers Hotell innbed aile steninte-

;;- resserte til Stentreff pa Gol 24.-26. maio Det var flere alter
native boformer, avpasset hvilke utgifter den enkelte ensket
aspandere pa seg selv. Man kunne velge mellom a overnatte
pa Pers med full pensjon, bo i leiligheter eller leie hotellets
hytter og serge for matlagingen selv. De ca. 75 tilmeldte ble
tatt imot av hotellets ildsjel Jan Skagen og etter at vi med
full forpleining hadde inntatt en middag med et utall av vel
smakende delikatesser, gav Jan en orientering om helgens
program. Deretter var det sosialt samvier, kassevis av sten
ble baret inn og man begynte a bytte mineraler, utveksle
erfaring og forekomster, benytte mikroskopene som var stilt
til radighet av Bieo Norge A/S og som ble demonstrert av
Runar Olsen.

.
Lerdagens forste foredragsholder var
0ystein Jansen fra Geo logisk Museum i
Bergen, han tok utgangspunkt i "Rariteter
og fenome ner i bergarter". 0ystein snak
ket meget engasjert om emnet og viste
samtidig en fin Iysbildeserie. Foruten Nor
ge, ble vi tatt med til bl.a . Hawaii , Feereye
ne, Irland, Sve its - ja til og med Danmark .
Her ble mangelen p<1 bergarter kompensert
med fotos av gravs tener. Vi ble vis t
eksempler p<1 naturens og vannets proses
ser og fulgte eroderingen av bergarter ned
til srnasten og sand - og tilbake igjen til
sandsten, konglomerater og bergarter.
Nestemann ut var stensarnlermiljeets store
guru Torgeir T. Garmo fra Lorn. Han valg
te delvis <1 gii ut i verdensrommet - em net
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var meteoritter. Dessuten fortalte han om
de store meteornedslag p<1 jorden og om de
12 kjente eksempler i Norge, hvor man har
funnet meteoritter. Ennvidere berert e Tor
gei r emnet tektitter , som er en form for
kjemisk glass fra verdensro mme t og
nevnte i den forbindelse Behmen, Thai
land og Australia hvor spesielt mange tek
titter er funnet.
Le rdag ettermiddag s<1 vi aile (minus et
par stykker som foretrakk <1 slappe av i
hotelle ts badean legg, Tropicana) frem til
en lengre tur med Johannes Dons. Som en
forlengelse av Torgeirs foredrag ble vi nii
tatt med ut i terrenget, hvo r en komet for
et par hundre millioner <1r siden gikk i bak
ken med et smell og dannet Garnasbrek-



Mye god mat ble servert pd Pers i lopet av helgen.

sjen. Ornradet Garnas - eller Gardn os som
det het tidligere, og som Dons foretr ekker
- ligger ca 13 km se r for Gol i Nes korn
mune. Her, ut til stedet hvor nedslagsfeltet
11\, ble vi tran sportert med buss. Fer st til en
tipp fra en stor vanntunnel som gar gjen
nom omradet og hvor vi naturl igvis fikk
med oss rikeli g med stuffer. Demest gikk
turen videre oppover til det egentlige
utgangspunktet. Dons har nemlig i samar
beid med Johan Naterstad nedlagt et meget
betydelig forskningsarbeide i dette omra
det. Disse to hadde i dagene f0r arrange
mentet ogsa lagt opp en natursti nedover
gjennom krateret og Dons var eminent
som cicero ne. Uken etter skulle naturstien
presenteres for Nes kommune, som forev
rig ogsa har bevilget penger til opplys
ningsskilt langs ruten .
Tilb ake p1\ Pers fortsatte byttin gen av sten
og i mindre skala ogsa mot kontanter, som
heller ikke er et darlig byttemiddel. Lerda
gen ble avsluttet med en festmiddag etter
fulgt med gaveoverrekkelser og trekning
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av de held ige vinneme i et lotteri . Prernie
ne var bl.a. opphold p1\ Pers Hotell - vi
gratulerer de held ige. Vi som ikke vant,
komm er allikevel gjeme igjen til neste 1\rs
stentreff, et tiltak Jan Skagen og Pers gjen
nomfert e p1\ en flott mate. Forhapentli g
blir det en arlig tradisjon i mai maned p1\
lik linje med Torgeir T. Garmos Steintreff
i Lom i september.
Sondag formiddag ble de siste "forretning
er'' avgjort ved bordene i bytterommet
eller ute p1\ parkeringsplassen, og midt p1\
dagen hadde de fleste begynt p1\ hjerntu
reno Den ble muligvis kombinert med en
avstikker til en forekomst eller to i det fine
vzeret.
Et lite skar i gleden, sett med forfatterens
eyne, er at han fortsatt venter (i skrivende
stund - to maneder) p1\ 1\ f1\ tilsendt en
Sotra-flusspatt i forb indelse med en bytte
avtale, men litt svinn eller forglemmel ser
m1\ man vel regne med.
Niels J. Abildgaard



Det var mange kjente fjes 0 se pd Gol

Det ble let med stor iver i haugene
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