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Mitt første møte med NAGS
Av Sandra Van Der Waard. Foto: Siw Brandal Godø
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i anorthositt/koronitt til alle på møtet som
gave fra Bergen geologiforeningen. De var
kjempefine!
”Steinsenteret” hold lenger åpen denne
dagen, slik at vi kunne se oss rundt etter
møtet. Også der måtte jeg fram med
lommeboka, på grunn av noe fristende
pyrittstuffer. Fint at innehaveren hadde en
reol med ”Norges Stein”.
I restauranten fikk vi servert en skikkelig
smakfull festmiddag. Uansett om Siw hadde
prutet på prisen var det verdt hver eneste
krone. Etter maten satt vi i kosekroken og
pratet stein til ut på natten. Jeg fikk noe
nydelige pyritter fra Terje Andersen fra
Haugaland foreningen. Det var noen fra
en annen steinforening som spurte meg
når jeg hadde blitt bitt av basillen. Det er
lenge siden det, jeg husket at jeg alltid kom
hjem fra skolen med lommene stappfulle
av stein. Ifølge pappa og mamma tok det
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En steinfin tur til Bergen 08.-10. april
2011. I år var NAGS-landsmøtet lagt til
det skjønne Bergen, og jeg var så heldig å
representere Molde Steinforeningen der.
Da jeg kom fram til Bergen på fredagen,
viste byen seg ikke fra sin beste side med
storm og regn. Bergen har et ”våt” rykte
på seg, som bergensere sikkert vil nekte
for. Iøynefallende var i hvertfall det store
sortimentet regnklær og støvler, og at de på
kinarestauranten solgte paraplyer sa meg
egentlig nok!
Jeg traff Siw og Hilde fra Ålesund
foreningen på hotellet. De hadde avtalt
med flere å treffes på kinarestauranten
senere. Etter et trivelig samvær dro vi hjem
til Anne Brit [leder av BOG, red. anm] og
Hans Christian Berntzen. Der var det stein,
mineraler og bergarter på flere etasjer, eller

som Siw så nydelig sa; ”husets hjerte er
laget av stein”. Hvis jeg husker rett var det
156 fylte skuffer og en del lause esker bare
i kjellerrommet. Et stort vitrineskap i stua
fylt med eksotisk utseende stein og også
her skuffer. Mellom alle de fine plantene i
stua fantes det to utrolig fiktive steinsorter;
Frankenstein og Lichtenstein!
Neste dag våknet jeg til en solfylt Bergen
og tok en tur opp med Fløibanen før
landsmøtet. Jeg kunne ikke gå tomhendt
forbi steinboden på torget og måtte kjøpe
noe og vesken ble fylt med to ammonitter
til mine små hjemme.
Etter at rapporter fra styret og STEIN
ble lagt frem og godkjent ble det drøftet
ulike ideer. Bl.a et forslag om NAGS
på facebook, gleder meg til det. Hans
Christian hadde laget nydelige lysestaker

33
virkelig av i 7-8 års alderen. Mine foreldre
var også veldig oppmuntrende i henhold
til min hobby og ordnet det slik at vi dro
til forekomster i England og Tyskland i
skoleferiene.
Neste dag ble det tur til Naturhistorisk
museum og på geologisk avdeling hadde
de en imponerende samling fossiler,
meteoritter, mineraler og andre bergarter.
Karl Dalen kunne fortelle mye om
funnsteder på Nordmøre, noe jeg var veldig
takknemlig for. Jeg nøt min første utekaffe
dette året på en uterestaurant i sentrum i
nydelig solvær.
Litt vemodig tok jeg flyet tilbake til Molde
med en klar tanke i hodet om at jeg måtte
komme tilbake hit snart for å se resten av
Bergen.
Herved vil jeg takke alle for det som ble en
steinfin tur og en vellykket helg i Bergen.

