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Thlemark Geologiforening/
NAGS - messa i Bamble
Foiksomt var det til rider, over 2000 betalende var innom i lepet av de
to dagenemessa varte. Et brukbart overskudd for arrangerene og
stemningen var ogsa god hos utstillerne, her EgiLJensen "Steinhaugen"
sett fra oven, som etterhvert ble av med mye av sitt rikholdige utbud:

~

Hans.Iergenbergser kanskjelittmellomfomeyd
utpiibildet;mendetharhan ingengrunn til; safine
turguider som han har laget (se bokspalta).
Ved messeslutt pa lerdag ble vi "antastet" av dette hyggelige laget som satt pent henslengt pa
rabben utenfor. Det vanket bade !«lifeog bletkake, Kjell Trengen (til heyre i bildet) fylte ar og
det mdueselvsagt
feires. Takk for
traktement Kjell
og til lykke med
?-arsdagenogutgravningene av
kj, nei det skulle
jeg holde tett om

inntilvidere.Men
huskdu lovte a ta
bilder sa STEINs
lesere kan fa ta
deliherlighetene,
Kjell!
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Alf Olav Larsen og Svein Arne
Berge diskuterer et eller annet. Temaet for deres stand var lokalhistorie - mineraler - geologi. Messas
beste stand etter vdr mening. Merk
vaggen fra Fossum Jernverk i forgrunnen.Gjennomfertorden tilminste detalj - skjorter i stil med veggpanelen! Mye spennende mineraler
fra mer og sarlig Jjern. Selv ble jeg
tildelenfinfinAOL-stuffmedanderitt
fraArizona. Men det var pd messefestbilettenpd I¢rdagskvelden. Den

gled nedsammen med reker og ¢I
akompagnertavBjordamllillingsen
i et bomberom med en drepende
akkustikkpd den hosliggendeskole.
En tungd lefte ftkk de
som tok del i STEINs
lille fors¢k pd aktivisere publikum. Et ganske vellykketforsek ble
detfor hele91 personer
I¢ftetvdrfine 17, 190 kg
tunge sinkblendestuff
fra den nye Gruatunnelen. Gjettvekten, var
utfordringen.Premie et
STEIN94 abonnement
ble det pd Aivi Hoven,
Stavern hunkom narmest; bommet bare med +160 gram, - og en verdig nr.2 TollefTollefsen,
Geithus -190 gram. Tilfeldig trukket blant de som vdget I¢ftetble ArneA. Kristensen og Stdle
Burvald trukket ut. At f¢rstnevnte skulle bli ved en liten pt'iskj¢nnelse er et bevis pd hvordan
ekstremisme i vissefall lamf¢re fram. ArneA. var den som desiderthadde det letteste anslaget,
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5,330 kg! AIle over, ingen ved siden, ingen under! I aIlefallble vi i
sa godt humor av dette at vi topper
med a spandere en av yare
STEINtr~yer pa hver av vinnerne.

~

For a fa litt reaiisme inn i prisningen av Hardangervidda-stu}
fer arrangerte vi ved va, stand en
stille auksjon. En ubeskadiget
kvartskrystallgruppebestdendeav
fem-seks krystaller i vifteform ble
lagt ut til rovgriske mineralsamlere fra inn- og utland og andre
havesyke. Men akk; det var ingen
som hadde lattseg forlede av sommerens vanvittige verdiestimater.
Det ma sta ddrlig til med tillittentillovens h/indhevere. Til trossfor trnslerompolitianmeldelse
av flere som vi mente burde gi et skikkelig bud, et bud som ville svi litt sa kom det ikke inn mer
enn 8 bud i lepet av aile de timene vi za pd kne og badfor publikum. Bergverksmusseet sa lenge
ut til a ville ga avga,de med stuffen,400 kroner - et skambud!Er det kanskje naboskapet til den
kongelige mynt som far dem til a
overvurdere ''NOK'' til de grader
ellerer detmernarliggende danta
at de sitter inne med solid kunnskap om hva slike ling faktisk er
verdt? Vi heller til det siste.
Ndvelstuffenfikkde ikke,for helt
pa tampen sa smalt Tore B. Olsen
til med et knallbud, etter inngaende kunsultasjonermedsin bedre
halvdel. 450 NOK Takk skal du
Tore, akkurat det sier vi er prisen
for ei slik Nibbenutgruppe, og da
harvitrnkketfraprisenforutholdte
lidelser i det fantastiske drittvaret
som vi hadde i '88 da biten for
f~rste gang sa dagens lys.Apropos
dagens lys, litt "produktopplysning":Reykkvarts fra Vidda
ber oppbevares merkt; to a, til pa
hylla, og reyken pd den vil vrere
borte.
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4501fas tsldr Tor e B. etter grundige studier
og over veielse.

Vi kom oss lite rundt for a snappe opp
"nyheter". Det er selvsagt litt leit for e
amatergeolog, men det far WEre prisen nti
man skal vrere amaterredakter samtidig.
STEIN3/93 - TelemarkIIble akkuratfe rdig ti
messa. Det fikk vi mye verbal skryt for, heys
fortjent Men vi vii minne om at vi gjerne t
imot hardepakker ved slike heve! D et tror Vl
mer pa. Navel noe kom vi da over. Verdt a
nevne ma voere at Jan Skagen, Bjern Skar ,
PauLFlaterud og Arne Molekken hadde vrer
en tur til smaragdforekomsten pa Byrud ve
Minnesund i lepet av sommeren og gra vd lit
dypere enn andre. Dette gav blant anne
resultat som avbildet over. Et (egentlig to
paraleUe) av de sterste smaragdkrystalle
(ea.3 em) som noengang er funnet pt'1 stede t.
Deler av krystallet er "gemmy". Men det ska
selvsagt ikke kuttes i dette, forsikrer Arne som
ble ved stuffen etter demokratisk loddtrekning.

Smaragd 40 mm Byrud, Akershus. Foto STEIN/ghw
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