Steintreff pa
Pers Hotell, Gol
;-

Etter en vinter med liten aktivitet pa mineralfronten, var
det med glede jeg teste at Pers Hotell innbed aile steninteresserte til Stentreff pa Gol 24.-26. maio Det var flere alternative boformer, avpasset hvilke utgifter den enkelte ensket
spandere 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 velsmakende 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.
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foredragsholder var
0ystein Jansen fra Geo logisk Museum i
Bergen, han tok utgangspunkt i "Rariteter
og fenome ner i bergarter". 0ystein snakket meget engasjert om emnet og viste
samtidig en fin Iysbildeserie. Foruten Norge, ble vi tatt med til bl.a . Hawaii , Feereyene, Irland, Sve its - ja til og med Danm ark .
Her ble mangelen p<1 bergarter kompensert
med fotos av gravs tener. Vi ble vis t
ekse mpler p<1 naturens og vannets pro sesser og fulgte ero deringen 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 valgte delvis <1 gii ut i verdensrommet - em net

var meteoritter. Dessuten fortalte han om
de store meteornedslag p<1 jorden og om de
12 kjente eksempler i Norge, hvor man har
funnet meteor itter. Ennvidere berert e Torgei r emnet tektitter, som er en form for
kjemisk glass fra verdensro mme t
og
nevnte i den forbindelse Be hmen, Thailand og Australia hvor spesielt mange tektitter 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 bakken med et sme ll og dan net Ga rnasbrek-
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Mye god mat ble servert pd Pers i lopet av helgen.
sjen. Ornrad et Garnas - eller Gardn os som
det het tidligere, og som Don s foretr ekker
- ligger ca 13 km se r for Gol i Nes kornmune. Her, ut til stedet hvor nedslagsfeltet
11\, ble vi tran sportert med buss. Fer st til en
tipp fra en stor vanntunnel som gar gjennom 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 samarbeid med Johan Nater stad nedl agt et meget
betydelig forskningsarbeide i dette omradet. Disse to hadde i dagene f0r arrangementet og sa lagt opp en natursti nedover
gje nnom krateret og Dons var eminent
som cicero ne. Uken etter skulle natur stien
presenteres for Nes kommune, som fore vrig ogsa har bevilget penger til opplysningsskilt langs ruten .
Tilb ake p1\ Pers fortsatte byttin gen av sten
og i mindre skala ogsa mot kont anter, som
heller ikke er et darlig byttemiddel. Lerdagen ble avsluttet med en festmiddag etterfulgt med gaveoverrekke lser og trekning

av de held ige vinneme i et lotteri . Prerniene var bl.a. oppho ld 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 Ska gen og Pers gjennomfert e p1\ en flott mate. Forh apentli 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 "forretninger'' avgjort ved bordene i bytterommet
eller ute p1\ parkeringspla ssen, og midt p1\
dagen hadd e de fleste begynt p1\ hjerntureno Den ble muli gvis 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 fort satt venter (i skrivende
stund - to maneder) p1\ 1\ f1\ tilsendt en
Sotra-flu sspatt i forb indelse med en bytteavtale, men litt svinn eller forglemmel ser
m1\ man vel regne med.
Niels J. Abildgaard
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Det var mange kjente fjes 0 se pd Gol

Det ble let med stor iver i haugene

