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ikke Iyst ut i horisonten da
jeg varvel framme. I bilen la
teltet jeg skulle tilbringe de
neste nettene i, sa nae frus
trert og tankefull ankom jeg
arenaen for arets NAGS-treff
sent fredag ettermiddag.

I Eidsfoss ble jeg m0tt av
noen hyggelige vakter som
0nsket meg velkommen. De
ga meg et informasjonsskriv

de fine kvartskrystallene av
typen Citrin en samler fra
Sarpsborg hadde fun net et
sted pa Hurumlandet. Store
og sma krystaller med fin
gulfarge. Prisen val' det vel
heller ikke noe a si pa.

Sola varmet allerede godt
da jeg dro ned pa messe
omradet 10rdag morgen. I det

Med 0nske om a skaffe
noen nye stuffer til min
samling av norske mineraler,

dro jeg av sted til arets
NAGS-treff i Eidsfoss.
Forhandsreklamen hadde gitt
inntrykk av at arrangementet
sku lie vrere litt annerledes
enn de siste arene. Enklere
og billigere for utstillere og
kanskje litt mer pa oss
mineralsamleres premisser.
Litt spent og nysgjerrig dro
jeg derfor av sted mot
Eikern.

Turen fra Fredrikstad b0d
stort sett pa regn, og del sa

med kart over messeomnl.c1et
og forklarte meg veien til
"steincampen'\ hvorjeg
hadde tenkt a sla meg ned
denne helga. Steincampen
val' allerede erobret av mange

andre steinfolk, sa jeg skulle
i IlVert fall ikke vrere ensom
her. Samtidig som teltet ble
reist, kOIll sola [rem, og del
ble en deilig sommerkveld ...

Kvelden ble brukt til stein
prat og sosialt samvrer med
kjente og ukjente "steingale"
mennesker. Det ble observert
en del bytting mellom bor
dene, og det val' ogsa en del
fint afa se fra arets fllnn.
Personlig ble jeg fascinert av
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deilige vreret viste Eidsfoss
seg fra sin beste side, og de
fine, gamle bygninger laget
en koselig ramme rUl1dt

treffet.
Utstillerne var blitt spredt

pa et st0rre omracte. Det val'

mange a Finne bade lite og

inne. Etter a ha kj0pt messe
pass og banger, kunne jakten
pa mineralene begynne ...

AIlerede ved f0rste bord
fant jeg mye interessant.
Mikrostuffer av mange 110f

ske mineraler, og til og med
noen som jeg mangler i egen
samling. Sma pr0ver i mikro
esker for kr 15,- pI' stk. la,
det ble vel ea 15 pa meg f0r



jeg ga meg. Blant disse val':
Danaill, Karbonat- fluor
apatill, Manasseill, Tengerill
y, Osumilill og Cookeilt.

Videre val' det veldig mye
fint a se pa bordene. Store og
sma stuffer av bade eSleliske
og mindre estetiske minera
IeI'. Av mer fine ting som val'
for salg la jeg merke til:
- store stuffer med Gull i

klokker og smykker visle oss
at del kun er fanlasien som
seller grenser for hva som
kan lages i slein - hvis man
har tid og evne.

En del av utslillerne val'
kjente, men del var ogsa en
del nye ansikter a se. Flere av
disse viste seg a vrere vanlige
samlere slik som meg, SOI11

Av det jeg sel v kunne se,
val' bade publikum og utstil
lere fornl1lyd med treffet. Og
vindkaslene som av og til
rotet lill pa bordene til de
som sto ute, val' med pa a
skape en god gammeldags
markedsstemning rundt
arrangementet. Del virkel

Kvarls fra Bl1lmlo
Kalsitt Illed fantom og andre
varianler fra Kj~rholl gruve i
Brevik
gn~nl1 Beryll pi! matriks fra
Kristiansand
Prehniu og Ametyst fra
Hollnestrand

Noe maleriale fra fjorarels
"store" nyheter val' ogsa ase:
Armenitt og Ba - Brewsterill
fra Kongsberg og Brewsteritt
fra Vinstra. En delmineraJer
fra Langesundfjordenl
Tvedalen, Bjl1lnndalen bruk
og Eikernomradel val' ogsa til
salgs. Ellers val' det en del
kunstnere som hadde funnet
veien til treffet. Fine bilder,

hadde tall med seg noe av det
de selv hadde funnet. En del
val' bade interessert i abylie
og a selge. Eller hvert tok jeg
meg en tur i bilen og hentet
noe av byllemalerialet jeg
hadde tall med meg - for
sikkerhets skyld. Byllingen
gikk bra, og eller en Iiten
stund hadde jeg utvekslet
stuffer, funnsleder og histo
riel' med flere samlere.

Aile val' ikke like interes
sert i del jeg hadde i eskene
mine, sa noe matte kjl1lpes.
Spesiell interessant for meg
val' en fin stuff med Milarill
fra Hefleljern i Tl1lrdal, som
jeg kjl1lple for en femtilapp.
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veldig avslappet og uformelt.
Foruten salg av mineraler og
steinprodukter val' det lodd
salg, konkurranse i steinkast
ing og vasking eller smykke
steiner. Hvor mange mennes
ker som val' innom i Il1lpet av
dagen vel jeg ikke, men folk
kom og gikk ...

Kvelden ble avslullet med
en "steinfest". En middag til
"selvkostpris" med noe all!\t.

Sl1lndag val' viel til foredrag
og ekskursjoner. Kl 1000
startet 0yvind luul Nilsen et
foredrag om Konnerud
omradets geologi og minera
leI'. Vi fikk hl1lre om hvordan



berggrunnen i omri'ldet ble dannet og om
mange av de mineralene som er funnet i
omractet. 0yvind hadde tatt med seg en del
Iysbilder som illustrerte det han snakket om,
og vi fikk bl. a. se en del bilder av de vanlig
ste mineralene fra omdidet.

Som avslutning pa treffet var det lagt opp 3
turer for deltakerne, og disse startet like etter
foredraget. Selv slengte jeg meg med en tur
til Konnerud. En annen tur gikk til en fore
komst med slipemateriell (Rhyolitt) ved
Hanekleiva og den siste til en naturlig stein
bra ved Eikern.

Vi var 27 deltakere som kj0rte i tog til
Konnerud. Etter en liten stopp i steinhaugene
med masser fra den nye riksveien gjennom
Mj0ndalen, kj0rte vi til Treholt - en av de
mange gruvene pa Konnerudkollen. Her fant
vi sma krystaller av Magnetitt, Epidot og
Andraditt. Mye av materialet la i kalsittlinser
og fine krystaller kunne derfor syres ut ...

Etter en times tid bar det videre til noen
tipphauger lenger oppe i asen. Her kunne vi
finne mange av de sekundlCrmineralene vi
hadde h0rt om tidligere pa dagen.

Vi banket ivrig og 0rnulf Nordli, som var
guide, hadde en stri t0rn med a hjelpe oss
med a bestemme de ulike mineralene som ble
funnet. Mye var sa smatt at det matte brukes
lupe for a se krystallene. Mange sma druse
rom ble derfor pakket m0ysommelig i sekken
for senere unders0kelse under mikroskopet
hjemme. Hva som ble funnet har jeg ikke den
fulle oversikten over, men selv fant jeg krys
taller av Iysegn'lnn Fluoritt, Aurichalcitt,
Malakitt og noen som jeg ikke har klart a
bestemme. Omradet var fullt av sma gruver,
sa det var nok av steinhauger a lete i. Etter en
liten privat tur i omradet forlot jeg Konnerud
kollen, som en av de siste deltakerne, litt ut
pa ettermiddagen.

Arets NAGS-treff ble for meg en ensidig
positiv opplevelse, og det hadde vlCrt interes
sant a h0re hvilke tanker arrang0ren selv satt
igjen med. Personlig haper jeg at dette kan
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forsvares 0konomisk og at delle bare var
begynnelsen pa en «messeform» som vi
kommer til ase mer av de neste arene.

Jeg haper ogsa at vi til neste ar far se mer
av det som skjuler seg i kasser pa loft og i
garasjer i vart langstrakte land. I ar var det f.
eks. lite a se av materiale fra nordvestlandet,
Bergen og Oppdalsomradet. Kanskje det blir
mer ase til neste ar?

Jeg kommer ganske sikkert igjen - kommer
du?

Sender en liten hilsen til Ivar, Liv og Kris
tian fra Bryne og Stavanger, som jeg traff da
jeg skulle for/ate Konnerud. Vi hadde aile

planer om a bes¢ke noen av de kjente fore
komstene i Drammensomradet, og holdt
derfor sammen de neste to dagene - og jaktet
pa vesuvian, amethyst, fossiler og sjeldne
mikromineraler. Men det er en annen histo
rie . ..

Forn0yd steinsamler fra Fredrikstad.

S0NDAGSKASERIER SEINH0STEN 1999
MINERALOGISK-GEOLOGISK MUSEUM
Kaseriene holdes i Geologisk Museum, l. etasje, kl. 13.00.
10. oktober: Mineralogi og dynamikk i jordas dype indre.
Kunnskap fra jordskjelvb0lger og h¢ytrykkseksperimenter
vi f¢rsteamanuensis Reidar Tr0nnes.
31. oktober: Sudbury - Verdenes st0rste nikkelforekomst!
Hvordan dannes slike store malmforekomster?
vi f¢rsteamanuensis Tom V. Segalstad.
14. november: Mineralrastoffer hos mennesker f0r oss.
vi f0rsteamanuensis Johan Naterstad.

PALEONTOLOGISK MUSEUM
Kaseriene holdes i Geologisk Museum, Paleontologisk sal, 2. etasje, kl.

13.00.
3. oktober: Mikrofossiler - havets skjulte juveler. vi stipendiat Jane Dolven.
7. november: Fossile palledyr fra det isolerte Syd-Amerika.
vi f0rstekonservator Natascha Heintz.
28. november: Fossilene forteller om Svalbards forhistorie.
vi f¢rstekonservator Hans Arne Nakrem.
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