
Det 16. Steintreff et gikk av stabelen 18.-20. 
juli og FOR ET VÆR! Det kan selvsagt slå beg-
ge veier publikumsmessig, men i så måte 
var  lstrømningen på det jevne i forhold  l 
 dligere år. For oss som var der, uts  llere og 

besøkende, ble det noen herlige dager. Her 
i Norge, slik jeg har forstå   det, er ikke lov 
å klage på «høye» temperaturer…. Varvara 
gikk i alle fall rundt med vann og kopper for å 
unngå heteslag, og det sa  e mange pris på.

Messa var i år forenklet på fl ere måter, 
de  e for å gjøre det li   le  ere for de Tor-
denskjolds soldater fra Buskerud og Ves  old 
geologiforeninger og NAGS. Det var bl.a. gril-
ling på stranda begge kvelder, og det la ab-
solu   ingen demper på hyggen, for grillen og 
kvelden var varm!

Det var noen fl ere uts  llere i år enn i  or, 
og ny   av året var et vel omtalt steinloppe-
marked. Flere uts  llere fryktet at det ville 
ødelegge for de øvrige uts  llerne. Nå i e  er-
hånd kan vi konstatere at steinloppemarked 
er bli   prøvd, at frykten var ubegrunnet og 

at innsatsen forut for og under treff et ikke 
sto i forhold  l salget og intensjonen, slik at 
det ble med denne gangen.  

Ny   av året var også et uts  llingsskap med 
ultrafi ole  e mineraler, der våre engelske 
venner Richard Belson og Michael Doel skal 
ha stor takk for både  ps og donasjon av 
mange fi ne steiner. Det var mange som stop-
pet opp og lot seg fascinere av mineralenes 
fargeforandring.

Som uts  ller selv ble det ikke all verdens  d 
 l å studere bordene, men en stuff  kommer 

jeg ikke  l å glemme; trådsølvet  l Tor An-
dresen! Utrolig este  sk og selvsagt med en 
 lsvarende prislapp, men da jeg kom  lba-

ke var trådsølvet solgt! Ellers var det veldig 
mange samlere og museumsfolk  lstede, og 
det er ikke tvil om at treff et har sin sosiale 
misjon og er et sted der gode steinprøver 
by  er eiere. 

Det som ellers var gledelig, var at vi så mange 
barn og ungdommer på treff et. Det var liv og 

røre ved bordene og ved barneak  vitetene, 
og mange barn og unge fi kk med seg en hel 
del stein hjem. Jeg håper at vi ser en del av 
dem igjen om 20 år, for ellers kan det fort 
bli tynt i rekkene av samlere. NAGS ungd-
dom, denne gang representert ved Mar  ne 
Mæhlum fra Re, viste frem sin fi ne samling 
og slik er selvsagt mo  verende for jevnal-
drende jenter og gu  er.

Hvordan er så fram  dsutsiktene? Noen for-
nemmet kanskje en kriselignende stemning, 
og på søndag ble det avholdt en møte mel-
lom de arrangerende parter. Noe må  e gjø-

res med arbeidsfordelingen for å unngå at 
arrangementsgjengen går lei i frem  den, for 
frem  den på de  e  dspunkt var høyst usik-
ker. I høst er det bli   avholdt et møte om 
Steintreff et på Eidsfoss 2015 og signalene 
er at man forsøker i alle fall e   år  l. Skulle 
noen som IKKE er med i styret i Nags, eller 
medlemmer av de to respek  ve geologi-
foreninger ha lyst på arbeidsoppgaver, så er 
det bare å ta kontakt med arrangørene!

Hans Chr. Olsen, Torgeir Garmo, Jan Holt og Bjørn Skår koser seg i det fi ne været.

Sigrid Holtung Magnesen lot seg fascinere av 
mikroskopets verden.

Ulf Nyberg hadde ta   turen helt fra Åland for å delta.

Mar  ne Mæhlum med sin fi ne samling.

Thor Andresens fl o  e sølvstuff  fra Kongsberg.
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Av Thor Sørlie. Foto: Kenneth Lorentsen og Thor Sørlie.

Steintreff et på Eidsfoss 2014



En ivrig gjeng på ni medlemmer, hvorav 
sju fra Halden Geologiforening og to fra 
Sarpsborg, sa  e i slu  en av juli kursen 
mot Långban og messa i Kopparberg. E  er 
en god svensk lunsj underveis kom vi først 
frem  l Gåsgruvan li   nord for Filipstad. 
Der ble vi ta   vel imot av plassjef Jesper 
Samuelsson, og med lånte biler kjørte vi 
innover i den store kalkgruva. Vi fi kk lete 
i et område der det for øyeblikket ikke ble 
arbeidet, og fant bl.a.  biter med krystalli-
serte mineraler. I skrivende stund er ikke 
funnene bli   studert nærmere, men gru-
ven er kjent for manganmineraler.

E  er et par  mer her bar det videre  l 
gamle Långban skole, der vi skulle over-
na  e. Før mørket kom, fi kk vi både spist 
og konkurrert i pilkast. Kenneth hadde et 
helt spesielt system for hvordan premi-
eringen skulle foregå, og det var ikke den 
med mest poeng som vant. Premiene var 
fl o  e, og vi takket alle Kenneth for et hyg-
gelig påfunn.

Så hadde kveldsmørket nesten kommet og 
vi la i veg  l Trädgårdsvarpen, der vi skulle 
jakte på kalsi   og andre mineraler som av-
gir fl o   farge under ultrafi ole   lys. Vi star-
tet med UV-lampen under en medbrakt 
presenning mens dagslyset svant, men et-
ter at det var bli   mørkt var fri   fram for 
jakt e  er mineralene, mens myggen jaktet 
ivrig på oss.

Neste formiddag tok vi igjen turen  l Träd-
gårdsvarpen for mer mineralle  ng. Anders 
Persson skal ha stor takk for guidingen. Et-
ter lunsj og bading fi kk vi også med oss en 
omvisning i produksjonsanlegget for gru-
ven i Långban. Her er det bl.a. et lite mine-
ralmuseum. Så dro vi videre, noen re    l 
Kopparberg mens andre tok turen innom 
det fredede gruveområdet Högbergsfältet 
(Persberg) og hadde en fi n opplevelse der. 
Man kan gå gjennom Tilas stoll, og nyte 
den trolske stemningen i et gruvesystem 
som har stå   forla   i over hundre år.

4 år på rad har Susanne Bahr fra Oslo kommet 
 l Eidsfoss for å vaske smykkesteiner.

Uts  llingen av UV-mineraler var godt besøkt. Takk 
 l Richard Belson og Michael Doel for hjelpen!

Plassjef Jesper Samuelsson viser fram Gåsgruvan.

Steinsamlere fra Øs  old på tur, Gåsgruvan.

Tilas stoll i Högbergsfältet, Persberg.
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Kjøper og selger mineraler, fossiler, meteoritter, utstoppede dyr, tørkede 
insekter, gevirer, bøker, figurer, biologisk og geologisk rekvisita.

Medlemmer med NAGS-kortet får 20% rabatt på enkeltvarer under 500 kr.
Hagegata 1, 0577 OSLO (like ved Naturhistorisk museum)

www.facebook.com/NaturensMangfoldAs       www.naturensmangfold.no 
    E-post: rune.froyland@naturensmangfold.no     Tlf. 975 11 694

Av Thor Sørlie. Foto: Kenneth Lorentsen og Thor Sørlie

På tur  l Kopparbergmessa og Långban.




