NAGS-MESSA - QUO VADIS?
A v Jan Solgdrd
Sa er en ny NAGS-messe over i historien
og arrangerene , de tre 0stfoldforeningene,
skal ha all eere av opplegg og gjennomforing av messa 1982.
Nar messa til tross for perfekt gjennomfaring allikevel ikke ble helt vellykket
skyldes det ikke arrangerene, men utenforliggende arsaker man ikke har herredernme over - nemlig veeret.
Da NAGS-messene startet opp med messa
i Henefoss 1978 holdt arrangementet til
ute i det fri og man var avhengig av sol og
pent veer - og det fikk man. Veerobservasjoner gjennom mange ar viste at ukene
midt i august var de sikreste solukene pa
Ringerike. At de ikke var det pa Kongsberg fikk vi erfare aret etter da messa pa
apntngsdagen bokstavelig talt ble noe utvannet.
Klok av skade trakk man sa i hus i Barkaker 1980 og siden har steinmessa veert
avholdt innenders. Det ser ogsa ut for at
den skal fortsette med det da 83-messa er
lagt til Ekeberghallen i Oslo.
Men myten om at man var uavhe ngig av
veeret nar arrangeme ntet gikk innendors
fik k en alvorlig k nekk i Fredrikstad .
Veeret ble nemlig sa altfor bra. Selv 30
dagers intens hete hadde ikke klart a
bryte ned Ola Nordmanns solhunger.
Folk pakket badebukse og nistepakke og
dro til sjoen - og ingen kan vel egentlig
fortenke dem i det. Men det var synd for
messa og arrangerene , Ca. 500 besokende
hver dag var langt fra hva arrangerene

hadde ventet seg og det var ogsa langt fra
det de hadde fortjent.
Og det spersmalet som da naturligvis
dukket opp er om tidspunktet for messa
er riktig valgt. En av begrunnelsene for a
velge begynnelsen av august var, ved siden
av dette med veer , at steinfolket - som
andre - hadde ferie eller nettopp had de
avsluttet ferien og var hjemme for skolestart o.s .v. og at det avdengrunnmuligens
passet for de fleste .
Men messer i Sverige og Danmark som er
lagt til andre tider utenom ferietiden , viser
at folk som er steininteressert kommer
allikevel.
Og dersom dette viser seg a holde stikk sa
rna hensynet til aile de andre , de ikkeinteresserte , som vi henvender oss til gjennom en slik messe bli storre. - Hensynet
til alle dem som ikke bor i Fredrikstad.
Det er et faktum vi rna se i eynene at
steinfolket selv gjor ingen messe, det vidner de 1000 besekende i Kongstenhallen
om. Nar man sa skal henvende seg til et
bredere publikum - rna man sorge for at
disse er hjemme , og ikke ute og bader og
soler seg. Selv vii jeg foresla a flytte messa
til slutten av september. Da vet vi at folk
flest er hjemme, da vet vi at veer- og
temperaturforholdene ute kan gjore
innendersopphold attraktivt - ogsa vet vi
at steinfolket kommer likevel.
Jacta est alea .
Med steinhilsen

JULGOLDITT FRA TAFJORDTUNNELEN
Nytt mineral i Norge
A v Knut Eldjarn
Undersekelsene av drusematerialet som
ble funnet under utbyggingen av Tafjordtunnelen er na ferdige og ved Geologisk
museum i Oslo er det sjeldne mineralet
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Julgolditt pavist.
Julgolditt er beslektet med Pumpellyitt og
har kjemisk formel Ca~e2 (Fe 3 , Al)2
(Si04)(Si07)(OH)2 H2u.

