
FJilrste helg i juni arrangerte Pel's Hotel! pa Gol sitt tredje Steintreff
IJa rad, og vel det mest besJilkte - vi val' n:Ermere 80 deltakere. Bergen
val' fortsatt overveldende representert i forhold til landet forJilvrig,
men ogsa fra 0stfold kom det mange.
Etter middagcn fredagskveldcll, gikk pra- grunneiercn nfl knytter lillatclsen til A lete
len livlig i 1I11deretasjen hyor en del hadde cttef mincraler (kvarts xx), sammcn Illed et
dekkct bord, mcnyen val' stein. Desserten krav 0111 ft Qvernalte pfi Tempelseter! Tur
kunne man f~ hos Olympus Norge AlS, ble del aliikevel, den gikk i stedet til Sna-
hyor Arne H~ibakk visle et bredt lItvalg av rum, men meet et lilt milldre antall enn de
mikroskoper saml ly5- og fatoliistyr. 25 som val' pAmcldt den opprinnelige
Olympus gay ogs1\ inlcresserte et innblikk i (men. Forekolllstene som ble bes¢kt val'
fotokunstens finesser 0111 l¢rdagcn. Dypingdal meet bl.a. serpentin og KhMte-
Jan Skagcll, Pel's ivrige steinmann og orga- foss med turmalin.
nisalar. hadde lagt opp Iii. al man allerede Andre 10k (mer pd egen hAnd og noen, isrer
ved lilmeldingen ogsA meldte seg pd den de med familie, valgte A tilbringe en
aktivitet man 0nskel Adelta i om h~rdagen. avslappel dag pA Pers, fonrinnsvis i Tropi-
Forulell fOlokurset var allernativelle en lur cana, hvor bdde barn og voksne kunne nyle
til Tempelseler, og fjor~rels mosaikkkurs badelivets gleder.
ved Harriet Backer, ble fulgl opp med et L¢rdagsettermiddagen og kvelden var
nyll. Begge kllrsene hadcle 10-12 deltakere. "vsall til foredrag. Det begynte med GlIn-
Turen til Tempelseler ble kansellert fordi nar RAde, Mineralogisk museum i Oslo,
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som fonalte om kvarts og aile de ulike
grupper og varianIeI' som finns. R~de tok
utgangspunkt i en ny lemautstilling som
han er ansvarlig for, og som blir ferdig
montcrt i museets andre ctasjc ffjr sommer
ferien. Etter foredragel fikk vi lItlevert ikke
mindre enn en 6-siders oversikt over
kvarlsfall1i lien.
Deretter fikk vi den fOrsle av de to Iyske
foredragsholdere - elL Olaf Medenbach fra
Ruhr Universitet. Han valgle A gi oss en
il1nf0ring i kryslallografiens verden parrel
med en sann overflod av flolle bilder i el
diashow. Allikevel var del sikkert en skuf
felse for mange, at foredragel ble holell p~

tysk og ikke engelsk som annonscrt.
Rainer Bode, b1.a. kjenl som forfatter og
rcdaktfjr av bladet Mineralien Welt, avslUI
tet kvelden. P.g.a. forsinkelser underveis
fikk Bode ikke visl sitt diashow fOr midda
gen, forst klokken 21.30 slartel han. Han
10k oss ll1ed til mange kjcnte lokaliteter i
Arkansas, Arizona og California i forbin
delse mcd Il1csser i Tucson og Denver, der
iblanl Quartzite. Oa Bode ogsA forelrakk
sill eget modersm~1 fremfor engelsk, p~tok

Torgeir T. Ganno seg A oversette, hvilket

han gjorde pA en glilllrellde mfue. Torgeir
har tidligere vrerl pA de smlllne forekom
ster og supplerte one Illed personlige kom
menlarer.
P.g.a. del tette programmet p~ lordagen ble
et pAtenkt foredrag 0111 tredilllensjonal
falografering pA s¢ndag fonniddag avlysl.
I sledel ble formiddagen brllkl av mange Iii
A Lllvide deres sal111inger, enlen ved Abyue
eller kjOpe.
Sieintreffen pA Pers har tydeligvis kommel
for A bli. Vi ser fram til neste firs program.
Kan Jan Skagen og Pers HOleH greie ~ hol
de salllllle h0ye nivi\. pi\. neste lreff? Pi\.
gjensyn i 1994.

Ps. I STEI nr. 3, '91 der jeg rapporterle
fra del forste Steintreff p~ Gal var avslul
ningen et lite hjertesuk.k. fordi en stein ikke
var bJiu sendl som love I. Delle viste seg A
bero p~ en forglemmelse. Jeg fikk en hyg
gelig telefon fra vedkoJ11mende slraks han
hadde lesl STEIN og ellerfOlgende en alt
for star mineralsending. At bladel Ireffer
lescren er sikkert - sA har du noe A berette
- skriv!
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