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Fra referatet:

Steintreffet pi Eidsfoss: Treffet er populert. De
lokale foreningene i Drammen og Vestfold tar en storre

Landsstyret: Thor Sorlie ble gjenvalgt som nestleder. Bjorn Otto Hansen ble gjenvalgt som kasserer.

og storre del av ansvar og arbeid for hvert 6r. Thor
Ssrlie, som er landsstyrets representant i arbeidsgruppa, fortalte liu om treffet i fior, og planene for
Srets treff. Det blir et gratislotteri med en stor
ametystgeode som gevinst ogsi i 6r. I {or var det ca.
1300 besokende p5 treffet. Det vil bli en innskjerping
av hva som skal utstilles og selges, man snsker ikke
produkter som ikke har noe med stein og
amatar-geologiigtrare. Parkering og skilting skal gjores bedre. Arets plakat og folder var klare, disse er i
ir laget av Trond Lindseth, Drammen og omegn
Geologiforening.

Aivind Thoresen ble valgt til styremedlem for ett 6r
6 erstatte Atle Michalsen, som har bedt om fritak
for vervet.

Valg. Stig Larsen la fram valgkomiteens forslag.
Resultatet av valget ble slik, i trid med valgkomiteens innstilling (alle valg er for to 6r om ikke annet
skrives):
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Si var det klart for andre okt, <Fokus pi tema>,
ir var Geologiens Dag.(2)
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Nyttom
GEOI'GIENSDAG

Anne Birkeland, som er ansatt som prosjektleder
for Geologiens Dag, holdt en engasjert presentasjon
som ble avsluttet med en runde med sporsmil fra

2005:

www.geologi.no
Adr.:

ljernbakken
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450 Nesoddtangen, Norway

Tlf.:#66960166
Mobil: 95ll35 62
E-post: anne@geologi.no
http ://www. geologi.no/
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salen.
GEoLoGIENSDAG

Geologiens Dag i Norge arangeres for forste gang
er Norsk Geologisk forenings

i 6r. Foranledningen

100-6rsjubileum. 25 %o av virt brutto nasjonalprodukt kommer fra geologien, det aller meste fra oljen
som danner grunnlaget for vir velstand. Milet for
Geologiens Dag er 6 ske interessen for geologi i befolkningen. Hele det geologiske miljoet er invitert til
6 delta. Forsknings- og undervisningsinstitusjoner,

de ulike produksjonsbedrifter, og amatorene, er viktige brikker i dette. Det er meningen at Geologiens

Dag skal bli et irlig arrangement, det har det allerede
blitt i Sverige, Finland og Danmark. I Sverige er det
5 . gang i 5r, i fi or hadde de 3 00 arrangementer med til
sammen 20 000 besskende.
Arrangementsdagen er lordag 3. september, men
det skjer ogsi ting pi fredagen, ikke minst for skolene, og pi sondagen. Det blir arrangementer over
hele landet, pi Svalbard og pi oljefeltene til havs.
Folk flest tenker lite over geologien, men det er den
som danner grunnlaget for alt liv pi jorden, og gir
viktige ristoffer til industrien. Status pr. april var 106
innmeldte arrangementer. Disse er tilgjengelige pi
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Milet var Herrebokasa,
en av Ostfolds mest kjente pegmatitter. Forekomsten ligger i grensen mellom Iddefiordsgranitten og

den eldre gneisen, og har vrert drevet pi feltspat til
porselensproduksjon. Det er si langt funnet 34 ulike
mineraler (3) som er bestemt, pluss noen man ikke
har funnet ut av enn6.

Thor Ssrlie hadde laget en innholdsrik guide over
forekomsten, og Per Chr. Olsen, som nok er den som
har gravd mest i den, var med og veiledet. Vrret
viste seg fra den beste siden, luften var litt frisk, men
solen varmet. Alle fant noe av interesse, bide for det
blotte oyet og ting som mi under mikroskopet. Si
var det tilbake til hotellet, til en strekk, en dusj og
hva man m6tte onske for helgens store historiske,
sosiale og kulinariske opplevelse:

I

www.geologmsdag.nu
Internett, p5 www.geologiensdag.no, der man ogsi
kan melde inn nye arrangementer. Det er laget en
felles grafisk plattform, og det blir en del felles markedsforing, med publikasjoner, T-skjorter og ballonger. Grafiske elementer og skrifttyper for plakater og
brosjyrer mm. kan hentes pi Internett.
Amatorgeologenes rolle er viktig. De har kunnskap og entusiasme, og lokal tilknytning. Typiske
arrangementer kan vrere stands, utstillinger og furer.
Det anbefales i kontakte kultur- og idrettsavdelingen
i kommunen og hore om de har noe 6 bidra med, og

sorge for pressedekning
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far arrangementet. Den

svenske hjemmesiden, www.geologinsdag.nu, har en

id6bank.

(3)

I
og her: Litt

fra Roy Kristiansens Herrebakasasamling: 7.v.4 monasitt krystaller.

T.h.

feruokolumbitt.
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700-tallsaften

pi F redriksten festning

Helgens festaften foregikk pi Fredriksten festning,
et flott anlegg som ligger med utsikt over hele den
vakre byen. Vi, som ni var bide landsmotedeltagere
og en del representanter for de lokale foreninger,
benket oss ved et stort langbord i Kongshallene. Vi

18

fikk fsrst av alt utdelt et stort stykke toy, som ble
knyttet bak i nakken og skulle tjene som forkle,
smekke og serviett.

Pi bordet var det ingen taller-

ken, men derimot et stor flat brodleiv som skulle gjore
salnme n1tte. Det fantes heller ikke spisebestikk, for

dette skulle foregi som

pi

1700tal1et, og den gang

!

sd han fikk holde varmen i et forsok pd d kile vdre
antipoder pd New Zealand under fotsdlene.Han
fikk god hjelp av Jan Erik Edvardsen (10+).
Og sd var det udisiplinert retrett mot middag (ll).
Nei, - det var ingen som tvang NAGS-leder Knut
Edvard Larsen inn i gapestokken.(12) Det var da
heller ingen som benyttet denne g,tlne anledningen til d komme med spitord eller annenformfor
avs traffels e, - hverken her p d festningsvo llene

I

(12)
Turen: I sluttet tropp til Herrebokasa.(4). I spredt
orden ved Henebakasa.(5). I samlet orden rundt
noe snusk. Hva er nd dette(6)? (litt dffist gjennom en tynn glimmerskive pdtenkt til ovnsdsra
mi) og 7) Og sd viste Per Kr Olsenfram et krystall
han hadde funnet for en tid tilbake, var det en
albitt eller kanskje ....? ... et kjempebertrandittkrystall? (8 og 9) Det kunne Hans Vidar Ellingsen
ta seg av. Til museet for analyse gikk den, - og det
var virkelig bertranditt. Den storste? Den er i
allefall pdforsida i STEIN nd, - og takk til Stig
Larsen som ldnte meg den svarte genseren sin som

eller under drsmotet tidligere pd dagen. Her var
det bare godord d hare til styret. God drift det
siste dret, et godt planlagt og gjennomfort drsmote, samt realistiske planer for kommende periode besorget forsamlingens velvilie og stotte.

Fortjent!
Turen til den godt profilerte Herrebakasapegmatitten (snart 40 mineraler registrert (3)) i lddefi ordsgranitten, (ref, Vigelandsanlegget) ga deltakerne en riktig godsamlersteintur hvor deltakerne
ble passe mare. Et godt grunnlag var dermed lagt

underlagforfotografering. Det var litt ruskete ver

og mqn var klar for en festmiddag i Festningen
der oppe pd hoyden. Ogfert ble det, Og en

spiste man med fingrene.

gronnsaker med dipp, hasselback poteter, brytebrod
og flatbrod. Passende drikke var 6 f6 kjopt, og vi koste
oss lenge og vel. Undertegnede hadde sett for seg en
<grisete> opplevelse, men alle maten var i passende
stykker, og servietten gjorde nytten, si dette var bare
hyggelig. Til dessert var det mange slags frukt.

Harald Ronneberg onsket velkommen og holdt en

kort orientering om festningen og lokalene vi var
i( l3). Deretter ble fatene sendt rundt pi bordet, og vi
fikk birkebeinerskinke, fenal6r, morrpolse, rokt lammel6r, spareribs, kylling, reker, calamaris, gravet laks,
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mangeretters ffisersmiddag a la 16lT0}tallet sto pd menyen. Og allsang, I

(13)

s,il

og etterhvert utpd kvelden en praktfull
duett, (det var bare de to som kunne
telcsten) med Jan Berggren og Hans

Wdar Ellingsen med en noenogtjueyersessdng. Med andre ord; - god og
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hoy stemning der i det gamle soldatkvarteret under og inne i festningsmurene. I motsetning
Carl den 12. og hans endelikt; - alle kom godt tfra det,

\\

r

til

I

:T

r.

l'-

.I

t

r

(t 4)

konkurranse, si vi fikk noe 6 bryne oss pA
og larte noe nytt.
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Deretter trakk vi inn i neste hall, hvor
det ble kaffe og kaker, og hyggen rundt
bordene fortsatte inn i de smi timer. Niels
J. Abildgaard og Anne Kari Skarstein
hadde laget en bide morsom og vanskelig

ref.: Jan Strebel
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med bdde livet og eren i behold. Skal det vere litt
til? - Ja takk,- sa de Jleste(L4). Slciont eren, konkuransen om minerolkunnskap, - som samlige
mdtte igjennom (lagvis) var litt i raffeste laget(1619). Og dessuten ble lagene satt sammen litt
urettferdig. (Ddrlig taper refred.? - Ja!) Ogsd
hadde man sd mye d giore medfotograferingen
plutselig, og det gikk selvsagt ut over konsentra-

visste iallefall qt det erfielltjereblom som bor
blant tungmetallene. Revebjelle! (20). Jo det
skulle tatt seg ut! Men sd ble det kaker og alt ble
bra (2 l). De ferreste enset den interessante
bergarts s ammensetningen i endemuren(2 2).
Dette md ha vert tidenes fineste NAGSlandsmste.
Honnor til vertskapet og atangorer!
Neste dr: Halden igjen?

sjonen omkring konkuransen (red.anm.) Men
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Muren ved.festens slutt,
- utgang i andre enden.

'lt

s*
.i\

3

Y;ffiH

#

':

t,

(22)\:

2t

