
Steintreff et 2013 har aldri før ha   færre uts  l-
lere. Grunnene er fl ere, men en tanke som Jan 
Stenløkk kom frem med i de sene  mer, fortje-
ner å bli prøvd ut.

Det er begrenset med antall uts  llere i Norge 
og vi tror ikke vi skal se så mye e  er uts  llere 
fra utlandet.  De fl este samlere har en hel del 
materiell liggende hjemme, men melder seg 
likevel ikke på som uts  ller av ulike grunner. 
Noen gidder re   og sle   ikke å si  e bak et 
bord en hel weekend, andre synes kanskje ikke 
at materialet de har er så mye å vise frem og 
det er sikkert også mange fl ere grunner.

Jans ide går i korthet ut på følgende: NAGS 
se  er opp en stort stand ute som betjenes av 
NAGS; Steinloppemarked. Til denne standen 
kan de som vil levere inn inn  l 3 blå kasser av 
ulike mineraler, bergarter, fossiler, steinutstyr 
og bøker, uten å selv må  e stå å selge. 

Noen samlere ønsker kanskje å redusere/av-
slu  e samlingene sine, og da burde de  e være 
et fi nt forum.  De innleverte prøvene må e  -
ke  eres tydelig og denne første gangen ønsker 
vi en standardpris på 20 kr pr. stein/bok og 
tanken er at de  e skal være materiell først og 

fremst for nye samlere. Selvsagt vil de  e også 
kunne være en «gullgruve» for de som samler 
systema  kk, for det er mye gammelt som fi n-
nes i de «tusen kjellere». Selgerne kan få være 
anonyme eller ha navnet si   på e  ke  en. Her 
skal det være mulig å få seg en ny stein  l en 
hyggelig pris, mens andre får ryddet opp.

Hvis noen ønsker å gi bort stein, er det selvsagt 
plass for det! I  llegg ser vi for oss en glass-
monter inne i hallen  l dyrere prøver. Her er 
det ingen prisgrense og NAGS og selger sam-
arbeider om salgsbe  ngelsene. Antall objekter 
den enkelte selger ønsker solgt, avtales med 
NAGS.

De av dere som kunne tenke dere å bidra i 
de  e forsøk på å skape noe li   ny   på Stein-
treff et på Eidsfoss, bes om å ta kontakt med 
Thor så snart som mulig på: 906 64 992 eller 
kts@live.no. Da tar vi en prat og ser hvordan 
de  e prak  sk kan ordnes.

Hvis jeg ikke hører noe fra noen av dere jeg 
har i tankene, kan det hende jeg ringer og ut-
fordrer noen av dere  l å bidra. Håper da på 
en posi  v inns  lling, for samler-Norge trenger 
mer stein på bordene! 

størrelsen. Men det fi ne med Luiz og noen 
få andre er at de er villige  l å by  e om du 
selv har noe spennende å  lby. Dessverre 
blir det færre av disse. 

AAA Minerals AG (Sveits) eies av den ki-
nesiske mineralhandleren Guanghua Liu 
(BILDE) som har mye kinesiske mineraler. 
Det meste er store og pene stuff er overvei-
ende vanlige mineraler som fl usspat, s  b-
ni  , kalkspat, scheeli  , pyri   m.m., men 
det fi nnes sjeldnere  ng som f.eks. hsiang-
huali  , - et beryllium-mineral, bare funnet 
i Hsianghualing i Hunan-provinsen. Liu har 
og utgi   en gedigen bok ”Fine minerals 
of China ”, et stort verk på 356 sider med 
mange fl o  e mineralbilder, gruver og na-
turbilder. Flere bilder er ta   av Jeff  Scovil.

Chris  an Rewitzer er en gjenganger og har 
et rikt utvalg av systema  kk og gjerne i 
thumbnail-størrelse. Chris  an er dessuten 
er ypperlig fotograf av mikro-mineraler.

Enkelte tsjekkere har o  e mange vakre 
og fargerike sekundære uran-mineraler 
og det beskrives stadig nye, noe som bl.a. 
skyldes den unge dyk  ge tsjekkiske mine-
ralogen Jakub PlaŠil.

Ellers er det mange stands med bøker, 
 dsskri  er og an  kviteter, og her er det 

mange kjente, som Rainer Bode med Mi-
neralien Welt, Steff an Weiss med Lapis, og 
ikke å forglemme Marie og Terry Huizing 
med Rocks & Minerals, Adriana og Renato 
Pagano (Pinch-vinnere 2013) med Minera-

logical Record, og Ludmila Cheshko med 
Mineralogical Almanac, m.m. Det er et 
også godt utvalg av an  kvariske bøker om 
mineraler, geologi og fossiler.

O  e dukker konservatorer fra ulike 
museer opp – på jakt e  er godbiter  l sine 
samlinger, og man kan treff e på Jørgen 
Langhof fra Riksmuseet i Stockholm, Mike 
Rumsey fra Bri  sk museum, og i neste 
øyeblikk dukker konservator Dmitriy 
Belakovskyi fra Fersman mineralogiske 
museum i Moskva opp sammen med hans 
landsmann Nikita Chukanov. 

Sistnevnte en av de dyk  gste mineraloger 
i verden i dag som stadig beskriver nye 
mineraler og sterkt engasjert i Eifel-
mineraler i senere  d.

Mange av oss har avtaler med samlere el-
ler handlere på forhånd, og de  e er en av 
de aller vik  gste sosiale ak  vitetene, hvor 
vi utvikler et godt kameratskap gjennom 
felles interesser, øker våre kunnskaper og 
får brukt våre språkferdigheter. Her trives 
vi i all fordragelighet! 

Tradisjonen tro avslu  er vi på kvelden med 
hyggelig samvær i en lys  g atmosfære med 
god mat og drikke på en eller annen kro el-
ler restaurant i München sentrum.

50-årsjubilanten har all grunn  l å være 
storfornøyd med årets messe!

Konservator Dmitriy Belakovskyi fra Fersman 
mineralogiske museum i Moskva sammen  med 

mineralogen Nikita Chukanov (  l høyre).

AAA Minerals AG’s Guanghua Liu har mange 
interessante kinesiske mineraler.
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