
Stian Tveiten Langgrind er 15 år og er 
allerede en erfaren mineralsamler. Stian 
har samlet stein ”hele livet”. Og siden han 
bor like i nærheten av Eidsfoss, er det årlige 
treffet naturlig nok et høydepunkt. 

I år hadde han selvplukkede krystaller 
og mineraler for salg, blant annet samlet 
fra Tinnsjøen, Seljord og Lifjell. I tillegg 
til kvarts, var det også fossiler som han 
hadde samlet fra Kongsbergområdet. Han 
hadde også fossiler fra en Svalbardtur i 
2010. Det var en spennende opplevelse 
til et steinrike som ikke alle har anledning 
til å besøke. Stian er på vei inn i Vestfold 
geologiforening, og har allerede skaffet seg 
en slipemaskin for stein. 

Ung og erfaren mineralsamler
Av Jan Stenløkk. Foto: Trond Lindseth

Den fl otte kvartskrystallen på forsiden av 
dette nummeret av STEIN ble funnet ved 
Tinnsjøen for et halvt års tid siden. Stian 
forteller at de klatret oppover mot en druse 
hvor det var spor etter krystaller. Men det 
var en gjørmete bunn i hullet, og her ble det 
selvsagt lett etter spennende funn. 

Men det var ikke mulig å vurdere stuffen 
før den var godt vasket og rengjort hjemme, 
men da ble fi nnergleden til gjengjeld stor! 

Dette var utvilsomt det aller beste funnet 
i hele steinkarrieren. Krystallen ble vist 
frem på Eidsfosstreffet. Mange var nok 
interessert i å kjøpe den av Stian, men den 
var ikke til salgs!

Geologiens Dag har nå gått med 
landsdekkende arrangementer i september 
gjennom fl ere år. Tidligere har det vært 
delt ut både ballonger, drikkefl asker og 
nøkkelringer, men hva med å gi barn og 
unge noe geologisk? 

Det ble derfor tatt initiativ fra NAGS om å 
skrive et hefte om stein for barn og ungdom, 
som med kunne benyttes for gratis utdeling 
på Geologiens Dag. 

Dette fi kk god støtte hos Geologiens 
Dag, og det ble enighet om at NAGS 
gjør redaktørjobben, mens trykking og 
distribusjon i sin helhet belastes Geologiens 
Dag og Norsk Geologisk Forening. Heftet 
koster dermed ikke NAGS noe, men vi 
deltar i form av arbeidsinnsats.

Leder av NAGS, Jan Stenløkk, har nedlagt 
et stort arbeid i å sammenfatte dette 

praktiske informasjonsheftet for den 
unge steinsamleren. Opplaget blir på hele 
6500 eksemplarer, og det blir tilsendt alle 
klubbene og andre arrangører av aktiviteter 
som deltar på Geologiens Dag 2011. 

Det er også gitt tilbud via NAGS-Nytt til 
de klubbene som ikke deltar på Geologiens 
Dag, om gratis tilsendte hefter for å dele 
ut til medlemmer og andre interesserte. 
NAGS sikrer seg også en beholdning for 
senere bruk.

Dette heftet har vært en ide som NAGS har 
hatt et stort ønske om i lang tid, og endelig 
ser det dagens lys. Det vil være en fl ott 
motivasjon til alle de foreninger som driver 
med et geologisk ungdomsarbeid, og en 
fl ott sak å kunne dele ut til interesserte barn 
på Geologiens Dag i år!

Takk for en fl ott innsats, Jan!
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Stein for barn og ungdom
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