
Tre forventningsfulle samlere satt e kursen 
sørover i slutt en av juni i år. Invitasjon ti l 
å bli med på denne turen var blitt  gitt  to 
ganger i STEIN, og vi var egentlig forundret 
over at ikke fl ere hadde vist interesse for å 
bli med.

Messa i St. Marie aux Mines vil bli omtalt 
av Astrid Haugen og Jan Stenløkk  et annet 
sted i dett e nummeret, og min oppgave 
blir å fortelle litt  om hva vi opplevde på 
samleturen i Eifel.

Allerede i desember tok undertegnede 
kontakt med Willi Schüller (Schülleritt ) 
og Bernd Ternes (Ternesitt ), som er to av 
de aller dykti gste samlere i Eifel og med 
mange arti kler i Lapis bak seg.

Vi ønsket å besøke Eifel rett  ett er messa i 
St. Marie og spurte om de kunne guide oss 
en dag eller to. Til vår store glede viste det 
seg at to briti ske geologiforeninger også 
hadde spurt om det samme, og vi fi kk da 
klarsignal om at vi i en ukes ti d kunne få bli 
med på en samletur i Eifel.

Å samle i utlandet krever planlegging. Ni  
brev, med spørsmål om ti llatelse, ble sendt 
ti l eierne av ulike steinbrudd. Resultatet 
ble tre positi ve og ett  negati vt svar, så vi 
mått e sett e vår lit ti l at Bernd og Willi med 
sine kontakter, klarte å ordne resten. Til 
slutt  var alt i orden og vi kunne bare glede 
oss ti l denne uka.

Et hyggelig hotell i Weibern ble vår 
base, og hver dag dro vi ut ti l ulike 
brudd og severdigheter sammen med 
engelskmennene. Eifel er et vulkanområde 
vest for Moseldalen, og et utall vulkaner 
har dannet  ulike basalter, lavaer og tuff er. 
Takket være denne mangfoldigheten kan 
man fi nne en rekke forskjellige mineraler, 
og de fl este er i mikroformat og svært 
vakre.

Første dag gikk turen Hannebacher 
Ley, et brudd som er typelokaliteten ti l 
hannebachitt , men som ikke lenger er i 
drift . Det er likevel fortsatt  materiale å lete 
i, men akkurat her var det ikke så mye som 
ble funnet.  Det hekker også hubro i dett e 
området, og Astrid var heldig å få se denne 
fuglen. 

Vi fortsatt e så ti l fots ti l Perler Kopf 
Granatf eld; en rikti g merkelig lokalitet! Et 
lite jorde fi kk hele gjengen ti l å krype på 
knærne, og blant jord og småstein fant 
vi ørsmå melanitt -granater. Derett er bar 
det videre ti l klosteret Maria Lach. En 
vakker opplevelse og det var spennende 
og avvekslende å se andre severdigheter i 
området mellom steinslagene.

Septer og japanertvilling fra Madagaskar.
Lokaliteten er Andilamena, Andilamena Distrikt, 
Alaotra-Mangoro Region, Toamasina Provins. I en 
lot på 20 amethystseptere fra Andilamena fant jeg 
denne rariteten.
 
Bildene viser et amethystsepter med goethitt  
og hemati tti  nneslutninger og en japanertvilling 
som fantom i bunn av septeret. Septeret vises 

Ternesitt , Bellerberg*

Schülleritt , Løhley*   

på bildet øverst ti l venstre og fantomet øverst ti l 
høyre. De nederste bildene viser topp av den ene 
tvillingkrystallen og detaljer av inneslutningene.
Tvillingsømmen er godt synlig på bildet øverst ti l 
høyre.
 
Bildene er mikrobilder og stacket. Septeret er 
18 mm høyt. Japanertvillingen er 7 x 5 mm. 
Foto og samling: Egil Hollund.

 

Bilde ti l venstre: Væskeinneslutning  i kvarts fra 
Aremark i Østf old. Mikrobilde av væskeinneslutning 
og bevegelig gassblære.  Væsken er farget gul, men 
det foreligger ingen analyser. Den dobbeltt erminerte 
kvartskrystallen er 9 mm fra topp ti l topp. Gassblæra 
har en diameter på 0,3 mm. 

Mikrobilde står for mikroskopibilde og er ikke 
feilskrift  for makro. Bildet er stacket. 

Foto og samling: Egil Hollund.
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Ett er arbeidsti d fi kk vi anledning ti l å 
besøke bruddet «In der Dellen», kjent for 
det vakre, blå mineralet haüyn og mange 
andre spennende mineraler. 

Vår guide Bernd fortalte at hauyn er det 
mest ett ertraktede mineralet i området, 
og så vel krystaller som fasett slipte steiner 
oppnår svært høy pris, ikke minst på det 
japanske markedet.

Vi koste oss her i fl ere ti mer og fant en hel 
del, også haüyn.

Neste dag sto nye brudd på programmet, 
og forventningene var store. Først 
Nickenicher Weinberg, hvor mye vakkert 
og spennende er funnet. Ett er fl ere ti mers 
jakt var vi godt fornøyd med utbytt et, og vi 
vet at mange ti mer med gjennomgang og 
studier venter oss fremover. 

Willi hadde ellers en liten utf ordring ti l 
oss; drikke en Eifelsnaps med glasset 
balanserende på steinhammeren.  Vi klarte 
det med glans og snapsen smakte! 

Ett er dett e besøket, bar det videre ti l 
Fraukirch, en vakker liten kirke med sin 
historie om St. Geneviva av Brabant. 

Så nærmet det seg middagsti d, og Willi 
tok oss med ti l Vulkan-bryggeriet. Først 
besøkte vi det gamle øl-lageret 40 meter 
under bakken, der temperaturen allti d er 7 
grader. Med basaltsøyler over oss, vandret 
vi rundt i disse fordums ølhaller. Derett er 
fi kk vi besøke bryggeriets moderne 
produksjon, og som seg hør og bør, ble 
det også litt  smaking rett  fra tanken her. 
Derett er var det ti d for et av de giganti ske 
middagsmålti dene vi ble servert i Eifel hvor 
vi alle slet med å få ned porsjonene!

I og med at vi ikke hadde anledning ti l å delta 
hele uken og på alle turene, ble onsdagen 

vår siste samledag. Denne dag sto bruddet 
Rother Kopf på programmet og ønsket om 
å fi nne Schülleritt , Günterblassitt  og andre 
sjeldenheter var stort. Akkurat hva vi fant 
er foreløpig litt  uklart, men noen fi ne biter 
med zeolitt er og råmaterialet, der de to 
nevnte mineraler fi nnes, ble i alle fall med 
hjem i bagasjen. Vi krysser fi ngrene for at 
vi har gjort gode funn!

Videre ble det en tur ti l Auf’m Kopp hvor 
bl.a Visegneitt -krystaller ble funnet, før 
Musefellemuseet skulle besøkes. Dett e er 
nok det rareste museet jeg har besøkt og 
den lange og gamle introduksjonsfi lmen 
om produksjonen fi kk fl ere enn meg ti l 
å sovne. Utsti llingen derimot, rommet 
mange arti ge musefeller fra hele verden, 
og var avgjort verd stoppet.

Bernd Ternes i «In den Dellen».   

Andreas og André i «In den Dellen» . 

Haüyn med fl uorapati tt , Laacher See* Willi Schüller og oss tre fra Norge. 

Thor prøver en ”hammersnaps”.  

Ved langbordet.

Rother Kopf. Foto: Astrid Haugen.  

Jan i arbeid.
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Dagen ble avslutt et med et besøk hjemme 
hos Willi Schüller. Han må ha et av de 
fl ott este steinrom jeg noen gang har sett , 
og en Eifelsamling som må være unik. I 
montre og skuff er hadde han et enorm og 
sikkert komplett  samling av det Eifel kan 
by på av mineraler. Hos Willi vanket det 
kaff e, kaker og vin og i hagen hadde han 
dekket et bord med råmateriale fra brudd i 
området. Alle kunne forsyne seg og i ti llegg 
fi kk vi stukket ti l oss fl ere andre mineraler. 
Han fi kk se STEIN og likte så godt det han 
så, at han ba om å få skrive en arti kkel om 
de mineraler i Eifel som også kan fi nnes i 
Norge. 

Andreas Meyer fra Tyskland og André 
Robbemond fra Nederland inngikk 
også i vår lille gruppe, og Jan overrakte 
Willi og Bernd en liten hilsen fra oss; et 
feltmikroskop som kan være prakti sk å ha 
ti lgjengelig når vi (eller andre) kommer på 
besøk igjen. Vi kan se ti lbake på en fl ott  og 
variert tur både i Frankrike og i Tyskland, 
og kanskje dett e var første start på fl ere 
turer i NAGS- STEIN sin regi?

*) En takk ti l Stephan Wolfsried for bruken av 
bildene av mikromineralene fra Eifel. 

Astrid med slegga mens Richard Belson heier.  
Foto: Chris Marsh.

Richard Bell, Jeanett e Inkin, Richard Belson, 
Chris Marsh, Marti n Stolworthy utenfor 

musefellemuseet. 

Willi Schüller med den første 
Schülleritt en.

Hele gjengen i Nickenicker Weinberg.

Jan overrekker Willi en hilsen fra den norske 
delegasjonen.

Ved steinbordet i hagen.  

Trevor Devon og Leslie Haines ved steinbordet.

Haüyn som slipte steiner og krystaller.  
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