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I 1988 gjenno rnferte Steinklubben sitt
faste opplegg med fire turer (to fossil
tu rer og to mineralturer) samt to meter.
Fra mmote ved hvert arrangement har
vert sto rt , tildels for sto rt. Medlemstal
let har ekt. Ved utgangen av 1988 har vi
79 medlemm er. Ved samm e tid i fjor
hadd e vi 56 medlemmer. Denne
okningen skyldes et innslag i Norge
Rundt (NR K) om Steinklubben .
Ars kontigent var kr. 50,-
Klubbavisen Mi-Fo kom ut med fern
nummer , i alt 24 A-4 side r . I 1988 ble det
kjept inn to nye beker til Steinklubbens
bibliotek .

A RSPROGRA M
Steinklubbmote 27.04.88
Kaseri om Dinosaurer holdt i paleonto
logisk sal av Natascha Heintz, Paleonto
logisk Museum , Oslo. 25 framrnette .
Utdeling av dinosaurmodell og mineral
til aile. Ellers vanlig klubbprogram som
a bestemme prover , byttebank , salg av
klubbmerker og gamle NAGS-nytt, til-
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gjengelig mikroskop og bibliotek .

Fossiltur til Vikersund 29.05.88
Faglig leder pa turen var David Bruton .
Odd Iversen og Jan Jerg Tomstad fra
NRK lagde reportasje for program
posten «Norge Rundt», Vi lette i lag fra
3a til 4a og fant rikelig med fossiler.

Min eraltur til Neso dden 12.06.88
Faglig leder var Lars O. Kvamsdal. 17
delt akere . Besekte Fjordvangen og
Spro . Fant 15 forskjellige mineraler pa
Spro hvorav blyglans og hydro cerussitt
som ikk e tidligere er beskrevet fra denne
lokaliteten . Se Mi-Fo nr . 5-88.

Steinklubben i «Norge Rundt»
Innslaget om Steinklubben i «Norge
Rundt» ble sendt i NRK fredag 19.08.88
med rep rise onsdag 24.08.88. Program
met resultert e i en rekke henvendelser
bade til museet og til Kvamsda l privat.
Medlemsmassen ekte med over 100%
og delt akelsen pa turene ble mege t stor.

Mineraltur til Konn erud, Drammen
04.09.88
Faglig leder 0yvind Juul Nilsen og Lars
O . Kvamsdal. 65 personer forde lt pa 24
biler deltok. Vi besekte Nordskjerpet og
«Go dt mit uns», Vi fant ca. 20 forskjel
lige mineraler (se Mi-Fo nr . 5-88) .

Fossiltur til Bygdoy 18.09.88
Faglig leder var Bjern Funke. Det var
ca . 100 delt akere . Vi lette i etasjene 3c
til 4a og fant en rekk e av de vanlige
fossilene i lage ne , men ogsa conularia ,
ecculiompha lus og «bispestaven».

Adventsfull atrnosftere da OG
arr angerte sin arlige juleauk sjon . Varm
gl0gg i dora og mange het e objekter pa
auksjonsborde t fikk raskt temperaturen
til a stige und er auksjonarius Hans Vidar
Ellingsens garvede ledel se .
Var vudering: Mye billig stei n, hyggelig
stemning, - men var det litt tamm ere
bud og noe frerre folk enn tidligere?



Hans Vidar Ellingsen

Sj01 ble vi forneyd eier av en skikke lig
hyllestu ff med kalsitt (hex. xx) og stillbit
xx fra Rorneriksasen som Hans-Jergen
Berg hadde lagt pa bordet. Tilslag 50 kr.

Ellers noterte vi:
Stillbit , Feereyene . . . . . . .. 30. 
Per idot slepe n cabocho n . . .. 35. 
Topas X, Hurum . . . . . . . .. 75,
Gull , Beml o den mistet vi
Kvart s X 2 em, Vidda . . . . . . 20,-
Bornitt , Reros 10,-
Kvar ts, Os lo . . . . . . . . . . . . 10,
Ana tas X pa Kvart s X . . . .. 60,
At acamitt , Chile .. . . . . . .. 30,-
Spektrolitt , Finland 80, -
Solstein , Bamble . . . . . . . .. 20,-
0 rkenrose 70,-
24 fossiler i ramm e . . . . . . . . 65,
Tetrahedritt . . . . . . . . . . .. ,75,
Epidot pa kvarts, Glomsrud . . 20,
10 mikrornin eraler , Gje rdinge n 160,
Kvarts m.Pyrhot itt , Glom srud 50,
Og mye mye mer.
Auksjon en innbrakte OG ca . kr. 2.500, 
for de nairrnere IOu objektene .

GH W

NyU medlem i NAGS
Haugaland Geologiforening

Helgen 19.-21. jun i 1987 ble det ette r
initativ av arnate rgeolog Roald
Ellingse n og museumslektor 0 ystein J .
Jansen, og i regi av Univer sitet et i Bcr-

Sv ein Johansen og Niels Abildgaard

ge n arrangert et kurs i geologi i Hauge
sund med 47 deltaker e . Ved avslut
ningen av kur set ble det uttrykt et enske
om etabler ing av en geo logiforening pa
Haugalandet.
En del interesserte begynte a arbeide
med saken, og det ble tilr ettelagt og
gjennomfe rt en vindusutstilling i Ber gen
Bank i august/se ptember , med mineral
prover fra Haugaland et og med stoff fra
Vigsnes kobberverk pa K armey og
Tho rs gruve i Va ts .
Haugaland Geologiforen ing ble sa stiftet
24. september 1987. Det var ca . 40 inte 
resserte til sted e . Vedtekter for fore n
inge n ble dreftet og ved ta tt , og det ble
valgt et inter imsstyre bes tae nde av A lek
sande r Hauge , Henry A . Hauge , Helge
Nes he im , Jan S. Vage n og Roald
Ellingsen.
Foreningen fikk metelok ale i det saka lte
All aktivitet shu set i Stra ndgt. 70, faste
meted ager 1. og 3. mandag i maneden,
1 lepet av hesten ble det holdt 5 meter.
og fore ningen delt ok med en enke l sta nd
pa en miner almesse i A krehamn 16.-18.
oktober, vese ntlig for a presentere for
eninge n og verve nye medlemme r.
Ved arsskifte t 87/88 hadd e foreninge n
45 be ta lende medl emmer .
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Aktivt i Bergen
Viirprogram 1989:

Vi starter med APENT HUS i Sandviks
boder 23 onsdag 11/1 . Pa dette motet
blir det forhapentlig et lite lysbildekaseri
av Sigmund Hansen (nettopp - han ja).
H an viI ta oss med til Modum-omradet
(Blafarvevrerket m .m .) og vise oss geo
logi og mineraler derfra. Sigmund satser
pa et kort og upretensiest kaseri .
0vrige ), PNE HUS i viir:
1/3, 5/4, og 14/6. Alltid onsdager og alltid
kl. 19.00 i Sandviksboder 23 . Inngangs
billetten (som ogsa er lodd i tombola og
inkluder er kak er , ka ffe og brus) koster
stadig 10 kr.
Det neste meter blir sesongens fe rste
medlemsm ot e i Mu seet (a lle Musemeter
er ogsa pa onsdager og begynn er kl.
19.00) . Datoen er 25/1 og (gled dere) vi
skal denne gang fa felge vart entusias
tiske aresmedlem Bjorn Neumann pa
hans nylig gjennornferte reise til Austra
lia . Han viI i o rd og bilder beskrive bade
turen og en del av det han opplevde. Her
blir de t ro m for bade fag (koraller) og
de t so m mind re alvorlig er.
0vrige MEDLEMSM0TER:
D en siste kategorien meter er yare KO S
meter (Kaffe og ste in) i Sa ndviken .
Di sse me tene hol des mandager kl. 19.00
og fe lgende datoer er blinket ut : 6/2, 6/3
og 10/4.
Morotur i mai (26-28/5) til GaL.
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Geologiseminar
Sorlandets Geologiforening

Helt side n Serlandets Geologi for en ing
ble stiftet i 1970, har foreningen hatt et
geologise mina r pa sitt arli ge hostpro
gram - sa ogsa i ar. Seminar et var denne
gang lagt til E ike ly Leirsted i Froland i
dagene 16.-18. septe mber og samlet 46
deltakere .
Kursleder og ansvarshav ende var 1. kon 
servator Inge Bryhn i fra Geologisk
Museum i Oslo . H an har i aile ar ver t en
god stettespiller for foreningen og er
forlengst rangert so m reresme dlem.
Bryhn i ho ldt en inst ru ktiv fore lesning
om diab asgange r og de res opprinnelse.
Di sse gan gen e har sto r geologisk int e
re sse fordi de brerer med seg opplys
ninger fra dype t. For tiden pagar et sto rt
ar bei d med registrering og kartlegging
av diaba sgan gene pa Se rlande t - arnate
rene ble anmo de t om a hjelpe til med alt
dette .
Fo releser pa seminaret var ogsa Torgeir
Falkum , dosent ved Universitetet i
A rhus . Han foreleste om Serland ets
geologi generelt og skarn forekomstene
spesielt - fa geologer kjenner vel Serlan
dets geol ogi sa godt so m han.
Begge dager ble det foretatt ekskur 
sjone r i ornra det. Trornoya, Arendal ,
Grimstad og Lillesand. Med Falkum
som inspire re nde guide - godt assistert
av Bryhni - fikk lrerevillige seminardel
takere vite alt som er verdt a vite om
charnockittiske gneiser , pegmatitter ,
skarns one r, Grimstadgranitt og diabas 
og porfyrgange r. At hestvreret var det
aller best e , satte en ekstra spiss pa disse
turene .
Nzerm est so m en kuriosi tet ble det ogs a
gjo rt sto pp pa Hise ya , hvor det pa Chr.
IVs tid ble drevet en se lv- og gullgruve .



Gruven e som ifelge gaml e dokumenter
la «1 og 1/3 besseskudd fra seen» , er
forlengst fylt igjen og tildekket av veier
og beb yggelse . Et skiIt med ar stallet
1723 markerer gruveinnga nge n og rester
av en tipp kan sees.
Lerdag kve ld var :det seminarfest i
salongen - med kaseri av forman ne n i
0yestad Historielag : «Le st og fast om
det a samle mine ra ler», E tterpa den tr a
disjonelle utlodning av stuffer.
Sem inaret ble avsluttet med en bedre
lun sj sendag ettermiddag. Forneyde
seminarde ltakere kunne rette ma nge
takkens ord til SGs styre og fore lese rne
for et pa aile mater vellykket se mina r !
Ve l blast. . . .
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Jubileumsfeiring
forKOG

Kon gsber g og Omegn Geologiforening
fei re t sitt l tl-ar sjubileum 12. og 13.
november pa Norsk Bergverksmu seum .
Forbe rede lsene har vert mange og
lang e , men jubileumskomiteen kan trygt
si seg forneyd med avviklingen av
arra ngeme nte t. Publikum sinteressen
var sto r, og en jevn strom av besokende
fant veien til uts tillinge n bade lerdag og
sondag, til tro ss for fle re andre spe n
nen de arrangementer i Kon gsberg sam
tidig.
Hov edforrnalet med utstillinge n var a
vise frem det vi dr iver me d i fore ninge n ,
og a ta knekke n pa den myten som ser ut
til a ga igjen blan t utenforstaen de - at en
rna vsere ekspe rt pa stein og rninerale r
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for a kunne bli med i en slik forening. Vi
fikk tydeligvis overbevist noen, og vi
haper at ogsa flere finn er veien til KOG .
Selve utstillingen representerte noe av
det beste medl emmen e har samlet gjen
nom mang e ar . Et ege t bord med kvarts,
nydelig arrangert pa fleyel , skilte seg ut.
Vart yngste aktive medl em pa 10 ar del
tok ogsa , med en variert samling som
noen og hver av oss kan misunne henne .
KOG har ogsa hold t slipe kurs for med
lemmen e , og en del av eleve ne stilte ut
smyk ker de har slipt pa disse kursene og
pa slipe kve lde ne som foreningen
arr angerer. Dette er forres te n en pop u
lrer aktivi tet i KO G .
Fo ruten selve visningen av medl emme
nes samlinger, var det salg av stei nsmyk
ker - ogsa disse slipt av yare egne med
lemmer - og tombola de r gevinste ne var
stuffer som vi meysornme lig har samlet
inn siden heysesongen startet opp. Vi
hadde ogsa en ege n utstilling der vi viste
de vanligste redskap en e vi bruker pa
turer , samt mik roskop , ste inkleyver etc.
som vi bruker i prosessen med a ide ntifi
sere og bearbeide funnene . KOG og
Norsk Bergverksmuseum hadde begge
hver sin salgsbod , der salget gikk svrert
bra , og sist , men ikk e minst - i kafeterian
med bl.a . nystekte vafler var det stadig
ke - det kan ne vne s at 22 liter vaffe lrere
gikk med , i tillegg til alt det andre kaffe
komiteen hadde a by pal
Pa lerdagen holdt fe rstekonservator
Natascha Heintz fra Paleontologisk
Muse um et foredrag med tittelen «Den
0 stafrikanske Riftdalen og mennesket s
utvi kling» for rundt 90 tilho re re, Disse
var sa interessert e at fored raget ble utvi
de t med en sperre time:
Lerdag kveld var det ogsa jubileumsfest ,
der 30 medl emmer og spes ielt innbudte
gjester feir et jubilanten i sto r stil.
Jubileumskomiteen retter en sto r takk
til de trofaste medl emmen e som stilte
samlingene sine til disposisjon , dessuten
takkes Norsk Bergverksmuseum for
sama rbe ide t !

Seke retceren




