


 

Redaksjon: 
 

Geir Skaret 
Blåveisstien 14 
3183 HORTEN 
Tlf.: 33 04 78 06 

E-Mail: geskaret@online.no 

Formannen har ordet: 
Hei alle sammen! 

Da står vi atter for en vår / sommersesong. Vi har mye gøy i vente utover den tiden da 
ikke snøen dekker landskapet og vi ser det (landskapet) for hva det er. Mulighetene for 
å finne naturens hemmelige og ofte godt gjemte skatter er igjen til stede! 

Foreningen har nå absolutt sett framover. Juniorgruppa er vårt framtidige bidrag til å 
drive hobbyen ut i nye høyder blant alle de andre interessene. Fotballen og håndballen 
er to av våre argeste konkurrenter for å holde på ungdommen! Vi kommer til å gjøre 
hva vi kan for å berge de små fra en skjebne verre enn geologien! 

Trinn en vil være å arrangere Steintreffet som et nasjonalt treff for unge i år. Jeg tror vi 
kan takle et par nye medlemmer i Juniorgruppa. Steintreffet i år vil være tilegnet unge 
samlere som vil ha en sunn hobby og realfagrelatert interesse. Alle ungdomsgruppene i 
landet vil få et tilbud om gratis bord for å promotere seg. Se også Juniornytt på web 
sidene våre. 

Vi skal også på tur i vår! Nytenkning om å se Vestfold fra lufta er en av de store 
utfordringene! Vårt fylke er et av de mest markante når det gjelder nyere (kvartær) 
geologi. Isen har formet det landskapet vi ser i dag og det tilreisende til Vestfold 
forbinder med sol og sommer! Svaberg og sandstrender. Tenk at Vestfold ble attraktivt 
pga ting som skjedde for 10 000 år siden! - Dagligdags geologi som vi ikke tenker 
over! 

Foto: Hva er dette? Joda, en god kommunikasjon med hva vi i VGF kan få til. Alle er 
jo på tur en plass i Vestfold i sommer og vil ganske sikkert ta noen snapshot med 
mobilen eller et kamera. Send over de beste motivene til foreningen. Her kan du være 
med å bidra til å utvide kunnskapsdatabasen for foreningens samlede verker! Bidra med 
foto til en av kontaktmailene og du vil få en stjerne i den globale himmelen!:-) 

Møtene. Marsmøtet ble sprengt! Herlig! Her var leders intensjoner fulgt i detalj. Vi 
sitter litt oppå hverandre og er nødt til å bli kjent med hverandre! Du sitter så nærme 
nabobordet, at du kan ikke gå glipp av å skape relasjoner med de andre i klubben. Dette 
tror jeg er viktig! Fikk et spørsmål fra en av de tidligere medlemmene om vi ikke 
kunne gå med navneskilt!??? Her handler det om å komme i kontakt med sjelefrender 
via felles interesse! Ditt valg! Snakk med personen på bordet foran/bak, ved siden av! 
Alle steinsamlere er koselige! 

Stig Larsen 
stig.larsen@stoneman.no 

tlf: 922 26 433                                               
 

 
Bildet på forsiden: 
Mølen fotografert og 
redigert av  
Ken Roger Olberg  
 

 



MØTEPROGRAM VÅREN 2011 
( Finnes også på http://www.vestfold.geologiforening.no ) 

 
Velkommen til oss! Vi har våre medlemsmøter på Nauen. Nærmere bestemt i Vestfold 
Slektshistorielag sine lokaler i Åshaugveien 170 på Barkåker. 
Møtene er fast den andre tirsdagen i måneden og vi treffes der kl. 18.00. 
I andre etasje finnes det utstillinger av mineraler, fossiler og bergarter. Vi har også et 
stort bibliotek som med mye spennende litteratur samt mikroskoper og annet utstyr. 
Historielaget står for servering av kaffe og vafler. 
 
 
Tirsdag 12. april 
Medlemsmøte på Nauen fra kl. 18.00 
Tema :  ?  
 
Hvilket foredrag det blir denne kvelden var ikke kjent da bladet gikk i trykken, men 
noe spennende blir det som vanlig. Sjekk hjemmesiden vår på nett for oppdatert 
informasjon. Vi regner med å være ferdig med utlodning og det vanlige programmet til 
kl. 21.30. 

 
Tirsdag 10. mai 
Medlemsmøte på Nauen fra kl. 18.00 
Tema :  ? 
 
Også denne kvelden vil foredraget bli en overraskelse. Det var ikke klart da bladet gikk 
i trykken, men vil bli opplyst på vår hjemmeside så fort det er klart. 

 

 



TURPROGRAM VÅREN 2011 
( Finnes også på http://www.vestfold.geologiforening.no ) 

 
 

Tur til Tvedalen 
Søndag 1. mai 

Vi tar den tradisjonelle turen til Tvedalen den siste «søndagen» i april som havnet i 
mai. Påske og mange andre ting har gjort at denne turen til hva den er! Vi ønsker alle 
velkommen, både senior og juniorgruppa. Dette blir en felles tur for alle som er 
interessert i den spennende geologien i Tvedalen og Langesundsområdet. Alf Olav 
Larsens bok om området er et must for nye samlere når det gjelder de sjeldne 
mineralene i området. 
Oppmøtested: 
Det gamle tømmermottaket på Farriseidet ved Larvik Syd og i bunnen av Farris 
innsjø. Avgang kl. 10.00. 
Herfra drar vi til de aktuelle bruddene som er spennende for de beste funnene av 
mineraler her og nå! Tuften er en sikkerhet, men mange av de andre bruddene kan by 
på overraskelser i besøkstidspunktet! 
 
 

Vestfolds geologi fra lufta! 
Onsdag 11. mai 

Dakota Norway tar oss med for å oppleve Vestfold fra lufta. 

Hva kan vi oppnå med en slik tur? En enestående sjanse til å oppleve de store formene 
som har skapt vårt enestående fylke slik som det fremstår i dag! 
Turen er ledet av Torbjørn Sørensen som flyteknisk guide og Henrik Heyer som 
geologisk veileder under turen. Du vil få automatisk medlemskap i Dakota Norway og 
kunne dra nytte av dette resten av sesongen 2011. Hver tur tar 19 personer. Hvis vi har 
nok til å fylle to fly kan vi ta to turer denne dagen. 

Påmeldingsfrist er 28.04.11. Denne skal skje til stig.larsen@stoneman.no eller som 
sms til Stigs tlf på 92 22 64 33. Dette er bindende og du vil bli avkrevd pålydende for 
turen! 

Priser for medlemmer / subsidierte: 500,- 

Priser for ikke medlemmer: 750,- 

Husk medlemskap 300,- pr år i VGF..-) Inkl. Stein (4 nr. og 
Vestfold Stein 3 nr. pr år. 

Kun de medlemmene som er registrert betalt vil bli godkjent! 

 

Første tur går kl. 17.30. Dette er pga fotolys på begge turene, hvis dette blir to turer da! 



Det ser ut som om vi kan arrangere to turer denne dagen. 

Tur to vil foregå fra kl 19.00 

Vi vil operere med ventelister, så de som ikke får plass (spesifisert) kan bli oppringt for 
å fylle opp flyene! 

 
 

Geologisk/Zoologisk museum –  Ida åpning 
Torsdag 9. juni 

Vi har fått en spesial tur med Jørn Hurum. Vi møtes utenfor Zoologisk museum. Her 
får vi en unik opplevelse med Jørn, som er spesielt forbeholdt Juniorgruppa. Dette er 
også en fellestur! Tidspunkt for frammøte vil bli opplyst senere. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se  www.drammen.geologiforening.no  for flere turer. 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kongsberg Mineralsymposium 2011  
Lørdag 21. mai kl. 10.00 - 18.00  

Alle som er interessert i mineraler og mineralsamling, er velkommen til det  
16. mineralsymposium på Norsk Bergverksmuseum.  

 
12.00 Introduksjon  
12.05 Brian Jackson: The Mining History and Mineralogy of the Leadhills Orefield, Scotland  
12.50 Kaffepause  
13.05 Svein Arne Berge, K.E. Larsen & F. Andersen: Buer, Vesterøya, Sandefjord – en   

typelokalitet for et nytt mineral  
13.25 Peter Andresen: Mineralene fra Midtfjellet larvikittbrudd, Malerød, Larvik  
13.45 Jan Kihle: De første indikasjoner for en tidlig Ultrahøy Temperatur (UHT) granulitt-

facies metamorphose i Bamble-sektoren  
14.05 Pause 
15.00 Uwe Kolitsch, T.A. Husdal & A. Ertl: New crystal-chemical data for members of the 
 tourmaline group from Norway: occurrences of fluor-schorl and luinaite-(OH). 
15.20 Brian Jackson: Minerals from the Tertiary Lavas and the Cambrian-Ordovician Skarns on 
 Isle of Skye, Scotland  
15.40 Kaffepause  
16.00 Tomas Husdal: På jakt etter nye mineral species  
16.20 Knut Edvard Larsen: Mineralene i Arendals skarn-jernmalmforekomster  
16.40 Alf Olav Larsen: Ilvaitt fra Breigangen gruve, Skien  
 
Årets spesielt inviterte, utenlandske foredragsholder, Brian Jackson, er principal research curator 
ved De skotske nasjonalmuseer i Edinburgh. Uwe Kolitsch er konservator ved Naturhistorisk 
museum i Wien.  
 
En stor monter vil også i år bli fylt med siste års mineralfunn. Det vil være salg av mineralstuffer 
av samlerkvalitet og god tid til mineralprat. Symposiet åpner kl. 10.00, mens foredragene starter 
kl.12.00. Mineralutstillingen vil være åpen.  
Symposiet er åpent for alle. Salg av kaffe, vafler, rundstykker og ertesuppe. 
  

VELKOMMEN!  
 

Knut Edvard Larsen          Fred Steinar Nordrum          Alf Olav Larsen  



 
 
 

Tema: Unge steinsamlere i Norge.  
 

Program:  
 

Fredag 15. juli: 14.00 - 20.00 
Samlernes dag. Alle godbitene ankommer. 

Grill blir satt opp på stranda. Mat og drikke tas med selv. 
Sosialt samvær til vi ikke gidder mer! 

 
Lørdag 16. juli: 10.00 - 18.00 

Hoveddagen med enda flere utstillere.  
Barneaktivitetene starter på stranda kl. 11.00.  

Koldtbord fra kl. 20.00.  
Drikke medbringes på eget ansvar da vi ikke har skjenkebevilgning for øl og vin i år. 

Holder på til lyse morgenen!  
 

Søndag 17. juli: 11.00 - 16.00 
Oppsummeringsdag og siste sjanse til å sikre seg en godbit. 

Barneaktiviteter på stranda fra 11.00.  
 

Se også: http://nags.net/eidsfoss/index.htm 
 

Program: 
Fredag: kl. 15.00 – 20.00 

Grilltreff på stranda etterpå 
 

Lørdag: kl. 10.00 – 18.00 
Aktiviteter og utstillinger. 

Steinfest med mye god mat kl. 20.00. Påmelding innen 
kl. 14.00 på lørdag. 

 
Søndag: 10.00 – 15.00 

Aktiviteter og utstillinger. 
 
 

Gratis adgang  
  



PROGRAM JUNIORGRUPPA - VÅREN 2011 
 
 

Møte på Nauen kl. 18.00 til 19.30 
Torsdag 28. april 

Kveldens møte skal handle om hvordan du kan lage dine egne smykker. Stein kan 
brukes til så mange ting, deriblant å lage fine ting til gaver. Bruk gjerne noen av de 
steinene du kommer til å finne i sommer til å gi bort til andre.  
Med enkle midler kan du lære å gjøre gråstein til «gull»! Ta med stein for bytte og 
utstilling i monteren. 
Dagens stein blir naturligvis en smykkestein! 
 
 

Møte på Nauen kl. 18.00 til 19.30 
Torsdag 26. mai 

Møtet denne gangen vil dreie seg om hva vi har lært på en del av de andre møtene. 
Mikroskop og fluorescens! Dette vil bli en etterdønning av turen til Tvedalen den 
1.mai. Her skal vi bruke mye av hva som har dukket opp på de andre møtene sammen 
med en samlerliste som alle på turen får utdelt. De som ikke får vært med har likevel en 
mulighet til å ta igjen de andre på møtet. Ta med byttestein og du kan få flere mineraler 
i samlingen din! Husk å ta med stein til utstillingsmonteren. 
Dagens stein blir selvsagt et mineral fra Tvedalen / Langesundsfjorden som dere ikke 
har. 
 
 

Vårens store feltopplevelser kan nytes med store doser frisk luft og mye hygge! 
 
 

Tur til Tvedalen 
Søndag 1. mai 

Vi møtes kl. 10.00 på det gamle tømmermottaket ved Farriseidet. Dette er avkjøring nr. 
2 hvis du kommer fra nord mot Larvik. Hold høyre-høyre etter at du har tatt av E- 18. 
Vi drar herfra kl 10.05 og den indre veien mot Tvedalen. Vi besøker et par aktuelle 
brudd. Her vil det være påbudt med hjelm!!! Vi har 12 hjelmer til utlån i Juniorgruppa i 
barnestørrelse. Til de voksne, vi har noen. Skal vi få lov til å gå inni bruddene må vi ha 
på oss dette som et minimum av verneutstyr. 
Tips for dagen: Godt fottøy! Vernestøvler eller bra fjellstøvler verner mot blå tær! Her 
kan det rase stein og det gjør garantert vondt! Joggesko er ikke anbefalt! Kaffe og mat. 
Tøy du kan bli skikkelig møkkete i og ta med deg foreldrene dine ut på tur! :-) 
Dette blir en kosedag og du kommer til å finne mye nytt til samlingen din! Regner med 
å være ferdig rundt kl. 16.00. Litt forbehold er det for hvor mye vi finner i dette 
tilfellet! 
 



Tur til Dypingdalen, Modum (Serpentin forekomsten) 
Søndag 5. juni 

Tur nr. 2. er lagt til en spennende plass hvor alle kan fylle bilene til randen! Sjekk 
lufttrykk og høyde under bilen! Her finnes det mange spennende og flotte mineraler. 
Serpentin (gul/grøn bergart), hematitt, martitt, ilmenomartitt, hydrotalkitt, magnesitt og 
flere. 
Vi møtes ved innkjøringen til Morud Bruk. Denne ligger på høyre side noen kilometer 
nord for Snarum som igjen ligger NV for Spone, Vikersund og Geithus i Buskerud. 
 
 

Geologisk/Zoologisk museum –  Ida åpning 
Torsdag 9. juni 

Vi har fått en spesial tur med Jørn Hurum. Vi møtes utenfor 
Zoologisk museum. Her får vi en unik opplevelse med Jørn, som 
er spesielt forbeholdt Juniorgruppa.  
Vær med når Ida er tilbake i Norge. Etter en lang og strevsom tur 
i Europa er Ida atter en gang på plass i Norge. Vi får en spesiell 
omvisning av Jørn Hurum på museet og da spesielt Ida! 
Velkommen skal alle være og ta med venner og bekjente! 
Tidspunkt for frammøte vil bli opplyst senere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  



SPITSBERGEN JURASSIC RESEARCH GROUP  
 
Svalbardteamet skal på tur i år også! Vi drar 31. juni og er tilbake i midten av august en 
gang. Enda flere øgler skal få se dagens lys og preparantenes kyndige hånd. 
Årets ekspedisjon vil foregå i nesten det samme området som sist. Leiren blir på den 
samme plassen, men tillatelsene til noen av utgravningene blir litt lengre unna. 
Sist års nyvinning var at alle kunne følge oss live på forskning.no og dagbladet.no. 
Dette kommer til å bli en realitet i år også med utvidelse til geofreaks.no i hvert fall. 
Vil anta at sendingene er oppe og går fra 2.-3. august. Følg med! 
 
National Geographic har laget en serie som heter «Death of a sea monster» som 
omhandler arbeidet på Svalbard og spesielt fiskeøglene. Denne har premiere på nord-
amerikansk NG den 09. april. 
 
Se smakebiter:  
http://channel.nationalgeographic.com/channel/series/expedition-
week/4869/Overview#tab-Overview  
 
Europa-lanseringen er enda ikke kjent når kommer. Følg med! 
 
Har du lyst til å besøke oss mens vi er der oppe? Muligheten er der! 
Spitsbergen Travel arrangerer dagsturer ut for å se og lukte på en øglegraver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STEINMESSER 
 
 
 

Steintreffet i Eidsfoss 2011 
15. - 17. juli 

 
 
 

Iveland Stein og Mineralmesse 
18.-19. juni 2011  

Messen arrangeres i Ivelandshallen, like ved Iveland kirke i Setesdalen.  
På lørdag kvelden blir det messefest i Ivelandshallen.  

Festen koster kr 300,- pr pers.  

For ytterligere informasjon, kontakt  
Harald Breivik på tlf 924 59 209 eller e-post hsbreiv@online.no  

 
 
 

Kopparberg Stein og Mineralmesse 

  Denne foregår 18. og 19. juni i Kopparberg sentrum.  
En koselig og tradisjonsrik messe for alle steinsamlere.  

 
 
 
 

Se: «Hva skjer» på Geofreaks.no 
for direkte linker. 


