
Sommerens heteste 
opplevelse på mange 
måter ble mi   første 
steintreff  på Eidsfoss. 
Det varmet mi   hjerte. 
(Li   vanskelig å fi nne 
fram for en førstegangs 
uts  ller, men desto mer 
overraskende idyllisk sted 
når målet var nådd.) 

Og for noen trivelige og 
imøte-kommende menn-
esker, både arrang-ørene, 
uts  llerne og besø-kende.

Jeg var med for å vise fram 
boken min «Sjarmerende 
bakkekontakt» og kull-
smykker fra Svalbard! 
Mi   bidrag var derfor li   annerledes enn de 
andres, men jeg følte meg veldig velkommen 
og inkludert blant den steinharde kjernene og 
de nye. Opplevelsen av å være midt i sentrum 
for kun mennesker som hadde et  lfelles: 
STEIN- var Stein ARTIG, utrolig fascinerende 
atmosfære.

Jeg kom fra Svalbard og disse to ansamlingene 
av mennesker har det  l felles at de er 

der de er fordi de har 
genuint lyst  l å være der.

Stein som hobby kan være 
så mangt- og tungt. Så det 
å få dele egen interesse og 
glød med mennesker som 
hører på, spørre, svare, gi 
 ps og råd om så mangt 

var så spesielt å få oppleve.
Gleden var like stor på 
begge sider av salgsboden 
og «morsomt» nok dro noen 
hjem med fl ere kilo enn de 
kom med. 

I uts  llingshallen var 
det t.o.m. en som sov 
blant steinene for at vi 

andre skulle slippe å pakke alt ned e  er 
stenge  d. 1000 takk  l han og alle dere 
jeg mø  e som var med på å gjøre treff et  l 
mye mer enn bare å handel om / med stein. 

God jul  l dere alle- trolig får noen av oss noen 
steintø   under juletreet.

Lykke  l med nye funn- nye treff  – nye 
mennesker.

Utsikt over slagmarkene slik de ser ut i dag. Hyali   fra Tarcal, Ungarn.
9 x 7 x 3,5 cm. Samling: Thor Sørlie.

Fluori   på feltspa  villing fra Shigar dalen, 
Bal  stan, Pakistan. Størrelse 5 x 4,5 x 4 cm.

Samling og foto: Egil Hollund.

Krigskirkegården ved La Linge.

Fluori   fra De’an mine, Wushan, Jiangxi provinsen, Kina.
Størrelse 23 x 22 x 4 cm. Samling og foto: Egil Hollund.
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