EIDSFOSSMESSA 2002
Tekst og foto er hentet Ira NAGS hjemmesidet:
Det val' ikke enkelt. Sa her er lite samsvar
mellom tekst og illustrasjon. Kanskje
arrangeren kan sende oss stoffen annen
gang? .! red.
Treffet apnet derene for publikum kl 15.00, og det
tok ikke lang tid for det strernmet til med folk. Inne i
messehallen var det til tider ganske kaotisk - men det
var en koselig atmosfiere.
Steinene
sto klare pa
bordene da
treffet apnet
igjenkl 10.00
lerdag morgen . Her en
svensk kalsittgruppe
fra Ma lrnberget.
Flere utstiller hadde
motte opp
denne dagen. Disse bordene inneholdt mye tint fra Norge,

bla. en del fantastiske gule kalsittgrupper fra Kjerholt. Det hadde veert noe a ha i egen samling.
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Ellers kan nevnes: diopsid fra Arendal (nyfunn)
og komplekse pyrittgrupper, Kjerholt (nyfunn).

Gaver til bama!
Aile bam som hadde tatt med avisannonsen fikk
en gave av NAGS.
Her er det Stig Larsen som deler ut. Han hadde

laget 300 slike - brajobbet!

En del valgte a ta det med ro i sola .
Inne var det mang e godbiter a fa kjept - eller byttet
- til samlingen.
Her er det NAGS leder Knut Edva rd Larsen som
viser frem spennende ting fra bl.a . Madagaskar.
Smykke stein s-vasking var popul rert ogsa i ar. Her
hjelper Ronald Wern er til med litt vann.

Folk stre mrnet til denne dagen ogsa. Vreret ble veldig bra utover dagen, og da var det ekstra koselig i
messeomradet.
Lennart med mye tint fra nabolandet i 0St.

Messe ornradet ligger like ved Eikern, og det er et
idyllisk omrade.

Steinulvene fra Drammen. Mye kvarts fra Tinn og
nyfunn av hematitt fra Hassel j erng ruve , Modum.
- > s. 20
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Interessen for stein er stor blant mange av de som
motte frem.
Noen barn vasket etter smykkesteiner, mens andre fisket
Lerdag kI20.00:
To langbord med deltakere pa NAGS "s koldtbord.
Det var en deilig sommerkveld, sa vi valgte a sitte
ute.
Veldig koselig - og sosialt!
Etter et deilig rnaltid var det tid for auksjon. lorn
Hurum ledet denne seansen - som ble meget morsom.
Aile utstillerne hadde gitt gayer til auksjonen, og
pengene gikk til NAGS . Litt ble det, selv om mange
objekter ble solgt for godt under «markedspris».
Sondag kl 12.00
Turer til kjente forekomster i nreromradet. I ar ble

Serlandets

Det henvises ogsa til Drammen gf s hjemmesider
for de som har slikt./red.

.

grunnfjellet i seg selv. Det har ogsa vrert en omfattende bergvergsdrift i denne formasjonen . Jern gruvene rundt Arendal var i en peri ode svrert viktige
for Norge , men ogsa kvarts og feltspat har det veert
drevet og drives etter i stor skala . Apatitten fra 0degardens verk er velkjent, men apatitt er vanlig i omradet og kommersiell drift har ogsa foregatt andre
steder. Ellers er det drevet etter bly, selv, grafitt og
annet.

Vest-Agder gneiss formasjon.
Vest Agder gneiss formasjon gar i hovedtrekk
fra MandallUstaoset forkastningen og vest over
til anorthositt massivene rundt Egersund. Denne
formasjonen er relativt homogen og bestar i hovedsak av gneisser og migmatitter i forskjellige
varianter, samt granittiske og charnockittiske
intrusiver.
Det er begrenset med mineralforekomster i
dette omradet, selv om molybdenglans forekomstene rundt Knaben i sin tid ga grunnlag for omfattende drift, har det vrert lite bergverksdrift
her. Av mineralforekomster er det ogsa sparsomt , selv om pegmatittene pa Hidra har vrert
svert spennende, og en fremdeles kan finne flott
barytt pa Lista.
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det arrangert en tur med guide og 4 turer til forekomster som du kunne dra til selv. Til disse fikk man et
hefte med beskrivelse av hvordan man finner frem til
lokaliteten og hva man kan finne .
Mange motte opp for a vrere med pa arets tur med
guide : Fossiltur til Fiskum og Konnerud med eksperten selv - lorn Hurum - som kjentmann.
Dette ble en interessant tur med fine funn av fossiler og diverse mineraler.
Da aile som hadde valgt a tilbringe dagen pa jakt
etter fossiler og mineraler hadde forlatt Eidsfoss, ble
det litt roligere .
Men mange nysgjerrige turister kom innom messeomradet i lepet av denne dagen ogsa. Denne dagen
var det kun steinmesse i uteomradene, En del utstillere/selgere hadde derfor valgt a dra hjem .

Kilder:
Einar Mykland og Reidar Tellefsen: Kort
innforing i Kristiansands Geologi
H. Neumann: NGU skrifter 68 Norges mineraler
C. Maijer og P. Padget: NGU special
publication I : Geology of Southem most
Norway
I. Starmer: Geological map of the Bamble
sector
I. Starmer: Sorlandets Geologiforenings 15 ars
jubileumshefte : En oversikt over S0rlandets prekambriske geologi og evolusjon
T. Falkum : Serlandets Geologiforenings 15 ars
jubileumshefte: En modell for den geologiske utvikling i syd skandinavia
P. Badget og Harald Brekke: NGU Beskrivelse til geologiske kart over Norge, kartblad Arendal
E. Sigmond: NGU Beskrivelse til geologisk
kart over Norge, kartblad MandaI
Kartene er basert pa arbeider av E. Sigmond
(1983) og T. Falkum (1980)

