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Lordag 13. april var pa sett og vis en av disse merkedagene i amatorgeologisk forstand. Pa vel-kjente Driva steinkro ble det avholdt en lenge savnet Mid t-Norsk steinmesse. Et slikt initiativ bor slett ikke ga upaaktet hen,
selv om det fra arrangor-messig hold nok sa litt svart ut.
Det a drive folkeopplysning ved a spre kunnskap og
interesse om de geologiske perspektiver, er noe som mange
viI si er et forsomt offe ntlig omrade. Ogsa steink lubbene
sliter med a skape ny og utadrettet aktivitet. Rekrutteringsvansker folger gjerne i dod-vannet. Steintreffet i Drivdalen var et lite bidrag til en vitalisering og markedsforing
av vart interesse-omrade. Paradoksalt, ikke mange steinfolk hadde valgt a legge turen til Oppdalstrakten denne
dagen.
Muligens medforte dette noen personlige fordeler. Det
var godt om plass mellom bordene og tiden til steinprat
rikelig.
Lilt om utstillern e.
4 salgsbord med stein var tilgjengelig for publikum inne
i kafeteriadelen.
Bak det forste kunne man finne de to trivelige og profesjone lle steinaktivistene Lars Jorgensen og Elin Sagvold ,
den forste systemu tvikler, den andre geolog, mao. Geosystems in persona. aturlig nok var jeg nysgjerrig pa det
tidligere omtalte Lavrion-materialet. Noen handstykker
var utstilt, bl.a.dyp floyelsgronn Olivenitt med Azuritt ,
calsitt pseudo-morf etter an keritt, og et flott stykke
scalenoeder-formet brunskimrende ankeritt. Et vakkert
stykke honningfarget calsitt fra Malmberget la prismessig
noe over mitt budsjett. Den gode uunvrerlighets -felelsen
ble dog forst vakt av et nydelig handstykke med apofyli tt
rikelig bestrodd med Iysbrune Hubeittkrystaller. En 5 cm
stor kvartskrystall gay stykket hoyde og bevegelse. Ned
mot matriks var a finne sma grupper av pyrittkrystaller. I
bilen hjem la pent innpakket et stykke kinesisk provins
ved min side.
Pa bordet innom kunne man treffe Harald Tangv ik,
rnedlem av Oppdalitten og med betydelige kunn-skaper
inn mot kjemien (i folge T.W). Han kunne vise fram en del
interessante mineraler fra ruer-omradet bl.a Tinzenitt og
den sjeldne blandings-granaten Calderitt (pyralspitt), begge
fra Storli-dalen. Flere stykker av hove lig lokal dravitt
(turmali n) samt en del utenlandsk materiale var ogsa a se.
Ved neste bord kunne man mote to represe ntanter fra
More-distriktet. Forhandler her var Kvarsvik fra Averoye og ved hans side Johny Hals, leder av Molde Steinforening. Kvarsvik kunne by pa de velkjente fargesterke
kyanit t/fuchsitt-stuffene fra
Tus na . Han ku nn e fortel le at han nil ha dde
mutingsrettigheter til akkurat denne lokaliteten.
Forute n dette fant vi en del eksemplarer av schor l, en
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bla beryll med bra gjennomskinnelighet fra Harstad-ornradet og en del kvarts pa hans bordo
Pa det fjerde forhandlerbordet kunne man Ia kjopt gode
eksemp larer av aktinolitt i talk fra Oppdal.
Inn i blant disse kunne man i gode oyeblikk treffe pa
se lveste redaktoren, kalenderutgiver og micro mountformatets frontkjemper Tor Witso. I bakkant vaket
den reinkamerte skjerper, selveste Rise(n) mao innehaveren, og innehavers ken selvsagt.

Emil i (Lonne)berget.
E n ste inmesse handler naturlig nok ikke bare o m
ove rdrage lse av e ierskap til ulike m ineral er. I sto r
gra d handl er det ogsa om a ut vide sine kunnsk ap er
sam t si ne nett verk. I det hel e dreier det seg om trivse l, hvor det kan vrere ro m for m an ge persp ek -ti ver.
Mine fern tim er fortonet se g denned a lt for kort , men
innholdsrike va r de.
D ette m ed folk eoppl ysning er vel ve rdt en o mtanke.
Borte ve d Geosyste ms -bordet befant seg et eldre
stillfe rd ig par. Slik framsto de ved fe rste eyekast,
men det skulle vise seg at de hadde "Natt pa ga ng".
Mannen var ingen rin gere enn Emil Gregori, medl em
av det ek sklusive Lan gb an -sel skapet og en av br od erfolket s dynami sk e e ldsjaler. Han kunne berette om
Borl en ge geo log iske forening, og museet de ve d
hj elp av komm una l satsning hadd e bygd o pp for
byen s be fol kning. Fa lun kommune stettet opp me d
kr 230 000 i arlige driftsmidler og hadde ogsa innvi lge t mer inn pa to m ill. til ti lre tte -Iegging av en steinpark. M useet satset pa a na ut til a ile a lde rs lag , uli ke
kunnskap ssj ikt , med en mal-setting om stad ig utviklin g og fo rand ring av ut st ill- ingen e (jmf. utst illingen
pa vite ns ka ps m ueeet i Tr.h som er lik e stabil so m
se lveste ur fjell et , og nesten av prekambrisk a lde r),
og det m este av a ktiv iteten sku lle veere gr at is. Et
utstrakt sa marbe id opp mot skole ne var naturlig del
av dette, sa mt sa m arbeide t opp mot ul ike fagmilj oer,
Slik talte en "p ensjonerad eldsj al" med tydelig vitalitet. Gode holdninger va r blitt omsatt til praksis, ma o
de hadde " na tt pa ga ng". le g fant det egentlig ikk e
sa urimel ig at sve ns ke ne var gjester hos akkurat Lar s
og Elin. De hadde et fe lles tre kk, neml ig ev ne n og
holdningen til a del e og til a tilb y sine kunnsk ap er,
sam t ikk e m ins t a tilb y kontakt. Jeg ser med glede fram
til neste stei nmesse i va r regi on , men na ska l jeg
tilbake til handstykket med Hubeitt. H va kunne det
veere disse sma dypbrune, flak ete, gjenno mskinneIige kry stall aggregaten e so m ikke var anmerke t? Ja,
og sa kunne m an j o drernme om en tur til Lavrion.

