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Gol igjen
av Niels J. Abildgaard
Da Pers hoteH skuHe gjenta ljornrets veHykkede steintrefT, valgte man
d satse pd et 3 -dagers arrangement iPinsen, istedet for en vanlig belg.
Akkurat det var vel ikke srerlig lurt. De av ass steinfolk som er gin og
som llosker d fortsette d vrere det) bflr heHer prioritere familiesamvrer
i en slik helg, selv om sosialt samvrer med likesinnede er aldri sd
fristende. Ta familien med, vii noen si. Men for det fllrste vii da
oppholdet da bli betydelig dyrere, for det andet er det one sA at
ektefeHen og ungene kan beberske sin entusiasme og ikke fllier seg

bjemme i miJjlJet

Eller ankomst fredag kveld sliflet vi
bekjentskap med Pers ta-selv-middag,
som vanskelig kan beskrives, den skal
oppleves.

F0rste foredragsholder l0rdag for
rniddag var den populrere Bergens
geologen 0ystein Jansen (Universitetet
i Bergen) som ga en lengre. men for
holdsvis lellfallelig innf0ring i del a
forslJl geologiske kartogderved faettre
dimensjonall innblikk i hva som skjuler
seg nedover i berggrunnen.

Eller en kort pause var det Gunnar
Raade (Geologisk museum i Oslo) som
skulle utvide var horison!. Raade hadde
valgt emnet "Nye mineraler og gamle
mineralnavn". Han tok f0rst utgangs
punkt ide nesten 3500 rnineralnavn som
er kjent iverden idag. Antalletavde nye
mineraler har de siste 20 arene 0kt med
mellom 50 og 60 pc. ar I 1982 var tallel
ikke mindre enn 109! Dernesl fikk vi en
beskrivelse av del arbeide som kreves i

forbindelse med bestemrnelse. beskri
velseog navnegodkjennelse intemasjo
nail, av et antall nyll mineral. (Se ellers
STEIN92/2, redanm.)Vistedu fOf0vrigt,
at flest mineraler er oppkalt efter for
skerc (35%), demest f0lger lokaliteter
(28%) og mineralslektskap (12%). Kun
6% har fall navnel tilknyllet samleren.

L0rdag eftermiddag ga den kjente
rnosaikkunslneren Harriet Backer rra
Oslo oss en levende beskrivelse av rno
saikken gjennom tidene og om hcnnes
og utvikling frem til idag. Hennes store
Iidenskap utenom mosaikk. er arkliske
str0k hvor hun reiser sa ofte hun far
anledning. og heldigvis,- med fotoappa
ratet klart. Derfor var hennes
Iysbildeserie sterkt preget av Gr0n1and.
Jan Mayen og Svalbard hvor hun bade
finner stein og inspirasjon. am s0nda
gen fikkendelavoss leilighet tilhlJl ule
i del fine vreret og lage egne
rnosaikkbilderunderkyndigveiledning.
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HAR/(IET BACKER

Harriet Backer ved Ulstillingen sin

For0vrigt ble dagen brukt til § selge
og bytte mineraler(alle som 0nsket bord
kunne t! det), se i mikroskop, diskutere
forekomster og slikt. Bico Norge var
ogs§ i §r p!\ plass med mikroskoper med
fotoutstyr, noe som ga anledning til §
silcre seg portretter av egne mikro
mineraler.

Hans Vidar Ellingsen fra Oslo hadde
med seg sin datamaskin, og via stor
skjerm, demonstreret han et program
system som han harutvikJet isamarbeid
med STEIN og Tiki-data. Alt efter hvil
ket behov den enkelte samIer har, utover
selve grunnprogrammet kan det bygges
ut med basisdata om f. eks. norske mine
raler og forekornster, f1uorescens (kort
ellerlangb0lge, Iitteratur, identifikasjon

m.v. Delle fine og nyttige programmet
var fonwrigt omtaIt i STEIN 92/2.

Jan Skagen p!\ Pers haddeogsA denne
gangen lagt ned et stort arbeid, med
st0tte fra medlemmer i 0vre Hallingdal
SteinkJubb. En del av medlemmenestilte
dessuten utmangeegneflottestufferfra
distriktet.

Deltakerantallet - 45 - vaT 30 frerre
enn §ret f0r. Det er min overbevisning,
at ved 11 legge steintreffet -93 til en
vanlig helg i mai, og med en fristende
steintur innlagt, som det ikke var i lir,
samt et eller flere interessante foredrag,
kan antallet fordobles.
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