
Karl Erik og Egil Hollund samt underteg-
nede sa  e oss i bilen en  dlig morgen og 
sa  e kursen sørover. 1600 kilometer lå 
foran oss, før vi var framme i St. Marie. 

Vakkert vær ga den perfekte rammen for 
årets stormesse – for messa i St. Marie blir 
bare større og større. 

Som sedvanlig var utbudet av mineraler og 
fossiler formidabelt. Denne gangen hadde 
jeg bestemt meg for å se li   spesielt e  er 
mineraler med ultrafi ole   potensiale. I  l-
legg er spesialuts  llingene all  d verdt et 
besøk og mens man først er i området, er 
det spennende å ta seg en runde i bygdene 
rundt St. Marie. Slik også i år.

Spesialuts  llingene i år tok bl. a for seg 
kobbermineraler, og liker man mineraler i 
blå   og grønt så var de  e det rik  ge året. 
Det ble fremvist noen fantas  ske biter fra 
Tsumeb i Namibia, samt fra fl ere andre 
klassiske forekomster.

Selv fant jeg i alle fall noen vakre Hyali  -
prøver fra Ungarn, som lyste med en fl o   
grønn farge i UV-skapet på bordet  l Gábor 
Koller. Noe, for meg ny   materiale, var 
noen fi ne fl uori   og kvartskombinasjo-
ner fra indre Mongolia. Stort utbud var 
det også av de vakre ametystgruppene fra 
Vera Cruz i Mexico. Her var både prisnivå 
og kvalitet så forskjellig, at skulle du gjøre 
de beste kjøpene, krevde det  d.

Vi besøkte også Marita og Janne hos Jade 
Europa og fi kk bl. a høre at kineserne kjø-
per opp så å si all jaden som blir produsert 
i Canada. Kanskje kineserne kommer  l å 
kjøpe den «norske» også? Vi lar oss irritere 
av de tyskerne som selger serpen  nen fra 
Modum som «norsk jade».

Vi skulle ta en liten rundtur i området, og 
valgte løypa som syklistene i Tour de Fran-
ce skulle kjøre noen uker senere. Under-
veis fi kk vi se noe fra Alsace’s dystre for  d, 
da området La Linge, på  ellet Belmont, i 
1915 var åstedet for harde kamper mellom 
Frankrike og Tyskland. Over 17 000 gu  er 

og menn falt her i løpet av de 4 månedene 
de  e blodige slaget varte. Tilbake er fl ere 
kirkegårder, som for noen er stedet å fi nne 
sine forfedre og for andre et sted  l e  er-
tanke og refl eksjoner over hvor verdifull 
freden er.

Denne gang ble det for oss en biltur tur/
retur messa, men fl ere andre vi snakket 
med, tok det som en del av en rundtur i 
Tyskland. Trude Adolfsen, Torfi nn Kjærnet, 
Jorun og Harald Folvik kunne bl. a bere  e 
om spennende by- og gruveopplevelser i 
Harz, så mulighetene for fl o  e og variert 
turer er mange.

Messa i St. Marie svikter ikke; den svarer  l 
forventningene.

Egil Hollund og Harald Folvik 
mellom uts  llingsteltene.

Vakker ametyst med vannboble fra Vera Cruz, 
Mexico, Lengste krystall er 5 cm. 

Samling og foto: Egil Hollund.

Skal det være et reparert egg e  er den utdødde 
elefan  uglen fra Madagaskar?

Ildopal. Rune Selbekk beskuer spesialuts  llingen.

Malaki  -stalak   er fra Katanga, 
Dem. Rep. Kongo.

Marita og Jan fra Jade Europe. Fantas  sk farge på denne Jaden!
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Av Thor Sørlie
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Sommerens heteste 
opplevelse på mange 
måter ble mi   første 
steintreff  på Eidsfoss. 
Det varmet mi   hjerte. 
(Li   vanskelig å fi nne 
fram for en førstegangs 
uts  ller, men desto mer 
overraskende idyllisk sted 
når målet var nådd.) 

Og for noen trivelige og 
imøte-kommende menn-
esker, både arrang-ørene, 
uts  llerne og besø-kende.

Jeg var med for å vise fram 
boken min «Sjarmerende 
bakkekontakt» og kull-
smykker fra Svalbard! 
Mi   bidrag var derfor li   annerledes enn de 
andres, men jeg følte meg veldig velkommen 
og inkludert blant den steinharde kjernene og 
de nye. Opplevelsen av å være midt i sentrum 
for kun mennesker som hadde et  lfelles: 
STEIN- var Stein ARTIG, utrolig fascinerende 
atmosfære.

Jeg kom fra Svalbard og disse to ansamlingene 
av mennesker har det  l felles at de er 

der de er fordi de har 
genuint lyst  l å være der.

Stein som hobby kan være 
så mangt- og tungt. Så det 
å få dele egen interesse og 
glød med mennesker som 
hører på, spørre, svare, gi 
 ps og råd om så mangt 

var så spesielt å få oppleve.
Gleden var like stor på 
begge sider av salgsboden 
og «morsomt» nok dro noen 
hjem med fl ere kilo enn de 
kom med. 

I uts  llingshallen var 
det t.o.m. en som sov 
blant steinene for at vi 

andre skulle slippe å pakke alt ned e  er 
stenge  d. 1000 takk  l han og alle dere 
jeg mø  e som var med på å gjøre treff et  l 
mye mer enn bare å handel om / med stein. 

God jul  l dere alle- trolig får noen av oss noen 
steintø   under juletreet.

Lykke  l med nye funn- nye treff  – nye 
mennesker.

Utsikt over slagmarkene slik de ser ut i dag. Hyali   fra Tarcal, Ungarn.
9 x 7 x 3,5 cm. Samling: Thor Sørlie.

Fluori   på feltspa  villing fra Shigar dalen, 
Bal  stan, Pakistan. Størrelse 5 x 4,5 x 4 cm.

Samling og foto: Egil Hollund.

Krigskirkegården ved La Linge.

Fluori   fra De’an mine, Wushan, Jiangxi provinsen, Kina.
Størrelse 23 x 22 x 4 cm. Samling og foto: Egil Hollund.

Av Birgit Hanseid Bendiksen

Tanker omkring Steintreff et på Eidsfoss 2014
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