
REDAKSJONELT
VlER FRIMODIG

Vi hadde klar en lang lederartikkel til denne siste utgaven av Nags -nytt
f¢r sommersesongen. Her var mye -si« slik og sann om dette og hint,
pass pa at - hvis, safremt, ifall», Det gikk i papirkurven. Ikke pa grunn
av plassmangel, men fordi vi fait fullstendig for et lite dikt som tilfl¢t oss
nordfra, ntermere bestemt Troms. Her blir det meste sagt. Forfatterens
navn kjenner vi ikke, men vi gj¢r herved dikterens ord til vare:

Ta hammeren frem, f¢lg stien til fjells
Det glitrer i berget det bld

Det gjemmer pa skatter i druser og hjell
Og vil du - sa kan du dem na

Nat vi sa legger til: Veer frimodig, ta hensyn og veeren god kamerat, sa
ensker vi i Nags-nytt redaksjonen aile en god sommer. Rik pa nye fu nn.

KONGSBERGMESSE
Pa messa i Kongsberg vii Nags-nytt ha
en egen stand. Fin anledning for oss til a
treffe leserne - og omvend. Vi mottar
altsa gjerne skriftlige og muntlige hen
vendelser og tar en hyggeiigprat. Vi sees!

AUKSJONSSTUFFENE
Ingen bilder av auksjonsstuffene (se
Nags-nytt 2/89) i dette nr. Foreningene
ensker ikke a sende de fine stuffene ,
men tar dem med til messeauksjonen.
Og , det har kommet tilsagn om rioen
virkelige godsaker. Vi tar dette til etter
retning, og gleder oss til a se det - og til
a gi bud! Og skarn pa den forening som
«glemmer» denne delen av bagasjen.

MESSER
Det synes etterhvert a ha blitt mer att 
raktivt a arrangere stein/mineralmesser.
NAGS, foreninger , private forhandlere
og kulturkontor/turistkontor star arlig
for slike arrangement. Det begynner a
bli ganske mange messer etterhvert.
Med hensyn NAGS-messene framover
sa er det klart at det er Hedemarken
Geologiforening som star som arranger
av den 13. Nordiske Stein- og mineral
messe pa Hamar i 1990. Det ble bestemt
pa NAGS-arsm0tet i Moss 1988. De er
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savidt vi forstar godt i gang med forbere
delsene . Og man trenger to ar for a fa til
et skikkelig arrangement! NB! Den for
ening som mener de har ressurser og
evne til a pata seg arrangementet med
den 14. Nordiske Stein- og mineralmesse
i 1991 ber derfor allerede na , fer NAGS
arsm0tet i august sende inn seknad til
sekretariatet. Slik at arsm0tet kan fa tatt
stilling til ulike alterenativ . Et annet for
slag som vii komme opp pa NA GS-ars
metet er om den Nordiske Stein- og
mineralmesse ber legges til et fast sted
annenhvert ar . Vi har noen slike steder
som peker seg ut i denne sammenheng.

FElL
Nags-nytt nr. 1/89. Vi tilbed a skaffe
foredragsholdere med faglig og foret
ningsmessig bakgrunn. Her var det en t
for mye. Altsaforeningsmessig. Det star
vi for tsatt for . Det and re kan det vel
vrere sa som sa med - tror vi.
Messefo lderen for Kongsbergmessa ,
vedlegget til or . 1/89. Tlf .nr. til Kongs
berg Turiskontor var feil. Riktig tlf.nr.
star na i messeannonsen i dette or.
Livet pa Sunnmere I og II skulle ha vrert
Livet i Sunnfjord. Men det er kanskje
ikke sa ulikt rundt omkring.
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BYTTEANNONSER

Bytteannonseri Nags-nytt er fortsatt
gratis , men vi maser ikke sa mye om del.
Responsen har vzert liten , til tross for at
vi vet at mange kunne trenge a lette
lageret av duplikater. Men altsa det er
fritt fram. Betingelsen er at stein i en
eller annen form inngar i bytteannonsen.
Det betyr at :
ku fele ikke gar
stein stein gar
stein xy gar
xy stein gar
For a bevise hvor effektivt annonser i
NAGS-nytt er kan vi fortelle folgende
historie: O .T . Ljestad sendte inn en
annonse for a selge et stereomikroskop i
dette nr. av NAGS-nytt . Det ble solgt
flere uker fer dette bladet ble levert til
trykking.

DATA
Om data og steinsamling har vi lenge
planlagt en sterre artikkel. Vi kommer
tilbake til dette temaet til hesten.
Det finnes en del amerikanske program
som bade gar pa a bygge opp et kartotek
over samlinger og som kan seke og defi
nere pa en del gitte kjennetegn , sasorn
krystallform, farge , osv.
Na vet vi at noen av yare lesere allerede
har brukbare PC-program med fin utfor- .
ming og utskrifter. Har du funnet pa noe
lurt sa send oss noen ord om dette.
Kanskje du kan tilby andre en kopi for
en rimelig penge eller bytte en diskett
mot stein?

NORGES MINERALER
Flere har skrevet til oss for a fa Norges
Mineraler av H . Neum ann . Vi har ikke
fler! Navn og adresse er overlatt til NGU
pr. telefon. De har lovet a sende ut ver
ket til red usert pris 120 kron er til NAGS
medlemmer.
For besti lling av NGU-materiale: NGU.
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MESSEPLAKAT
Den fine messeplakaten for arets
NAGS/KOG arrangement, 12. Nord
iske Stein og Mineralmesse, Kongsberg,
har vakt berettiget oppsikt. Pa messa i
Tucson hvor noen av oss var, blant annet
for a markedsfere Kongsbergmessa, fikk
vi erfare at posteren var ble populeer. Vi
kunne ha solgt hundrevis! For hver gang
vi dro fram den spesialbygde trekoffer
ten var for a gi bort et eksemplar til
«fortjenstefulle personer» sa kom det
folk lepende og spurte hvor mye vi sku lIe
ha for demo Men ikke visste vi det og
ikke hadde vi oversikt over hvor mange
vi kunne trenge (vi hadde med 70). Sa
det ble , Sorry sir , they are not for sale
here. Visitt Kongsberg in August and
buy yourself one! Bortsett da for en ,
formannen i en geologiforening et sted i
Illinois. Han ba sa vakkert om a fa med
seg bare 20 stk. Det ble 10 for 5 $ stk .
Han blir nok gjenvalgt. Opplaget er for
holdsvis stort (1000) for denne trykksa
ken som Nags-nytt og andre impliserte
er sa stolte av, sa na gar vi ut og tilbyr
posteren til yare lesere. Du far tilsendt
posteren for 25 kroner + forsendelse
omk . Dette blir en plakatklassiker, sikre
deg et eks. til innramming na , det kan bli
tomt til messa! Plakaten er i format: 44,2
x 65,2. Bestill fra Nags-nytt eller KOG.
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Boka (NAGS-nytt 1 '89) om mineraler
og frimerker er bestilt hos forlaget i
Frankrike. Det var en del som ville ha
den . Vi har den pa var stand pa Kongs
berg .

GEOLOGI SOM HOBBY
Hvern-Hva-Hvor i Norden , heter et
hefte som er utgitt av Moss Geologifore
ning i forbindelse med de messer som
har vzert der .
Som redakteren for heftet sier i forordet
er det tenkt a vrere et hjelpemiddel for
aile som har geologi som hobb y eller
seiger yarer innenfor dette feltet. Kata
logen er oversiktlig og grei og du finner
oversikt over foreni nger, samlere og for
handlere over hele norden . Du far den
ved a skrive til: Moss og Omegn Geolo
giforening, Postboks 284 , 1501 Moss.

LITE OG KJAPT
«Vintermete» i NAGS var sveert effek
tivt. Et riktig arbeidsmete , og litt svette
ble vi. Vertskapet , BOG , hadde satt av
tre timer til motet . Det viste seg fort at
det var altfor optimistisk , det ble seks .
Det kunne for ha blitt mer om ikke
undertegnede hadde kuttet innled
ningen om situasjonen og frarntids utsik
tene for Nags-nytt ganske betraktelig.
Vi hadde egentlig en del mer pa hjertet.
Men det far sta over til en annen gang.
Litt red i e reflippene ble vi av ail den
rosen som ble oss til del , men den var
kanskje ikke helt ufortjent? Sagt med
full mobilisering av var godt innlrerte
norske falske beskjedenhet selvfe lgelig.
Nekternt sett tolker vi motet dithen at vi
fort setter der vi er, det noteres og etter
strebes.

HVOR VAR D ERE?
l eg har mine mistanker her jeg sitte r pa
ekspressen tilbake til 0 stlandet pa sen
dagsettermiddagen. Vi er mellom Voss
og Dale, utenfor er det praktfull sol og
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20 grader i skyggen . Ikke et fnugg sne
under 800 meter og utsprunget bjerk ,
selje og rogn og spenstig hvitveis og bek
keblom i liene .
Dunk-dunket som jeg herer uavlatelig
er kanskje ikke fra skinneskjetene, men
gjenlyd av knakk-knakk , bank-bank som
jeg fornemmer rna ha foregatt fra Ege r
sund til Alesund denne helgen ? iErli g
talt vestlendinger , dere fra Dalane , Sta
vanger, Haugaland , Odda, Sunnhord
land , Sunnfjord , Nordfjord , Bergkry
sta llen og Alesund Geologiforen ing 
det matte da ga an at EN i styret la ifra
seg knakkeverkteyet EN dag og tok seg
en liten Bergenstur. Det er jo sa fint i
Bergen og bade vertskapet fra BO G og
vi andre som kom fra Drammen, Hade
land , Kongsberg , Moss , Telemark og
Vestfold ville sa gjerne ha truffet dere.
(Hedemarken, Sarpsborg og Fre drik
stad var ogsa pa en mate representert ,
de hadde sendt brev som ble opplest ,
hvor de hadde tatt standpunkt til en
rekke saker).
Slik ble vinterrnete et slags regions mete
for 0stlandet , og det var jo ikke
meningen ,

Men som sagt en hvis forstaelse for ute
blivelsen har jeg , vi passerer stadig fine
vei- og jernbaneskjeeringer , na mellom
Evanger og Voss. I disse lagdelte bergar
ter som likner mistenkelig pa fyllitt vi
har sett fe r med sine hvite kvartslinser ,
rna det da vrere noen titanmineraler?
Nei , en skulle kunne be ekspressen a
stoppe litt sa fikk vi sett litt nrermere pa
dette her. Eller gitt blaffen i hele NAGS
vintermetet og tatt en tur i litt mer hjem
lige trakter , der vet vi saktens hvor vi
skal gaoNar andre kan sa kan vel jeg , er
det ikke slik det heter og utvikler seg?
Godt ord igjen. Til Nags-arsrnetet pa
Kongsberg blir det vel et fulltallig fram
mete, Og ingen foreningsformenn som

'.



REDAKSJONELT
slenger rundt pa messa mens foreningen
er urepresentert pa arsmetet? (I Moss
ble det observert 2).

HELTENE FRA VESTFOLD
Frode Andersen og Geir Skaret tok ogsa
turen over fjellet. De overnattet i telt pa
veien over og skulle gjere det samme pa
tilbaketuren natt til sendag, Vi spurte
om na det var nedvendig det var litt
ruskete vestlandsvrer . 10 , de ville spare
foreningen for utlegg tillosji, var svaret
vi fikk. Fro de og Geir hadde ogsa med
seg et par esker med Tvedalen-min er aler
bortover , de ville de gjerne bytte bort pa
vegne av foreningen sin. Det ble det
ikke tid til. Det synes vi egentlig var
veldig leit. Kanskje ber NAGS-sekreta
riatet i framtida legge noe mer vekt pa
den sosiale sida ved halvarsmetene?

Pa vei til redaksjonsmete i Bje rnebo ,
OGs lokaler, passerte vi noen som flittig
la NAGS-nytt i konvolutter , klare for
utsendelse til medlemmene. Dette synes
vi var sa rerende vakkert at vi matte ha
et bilde av det. Til dere som synes dette
er vanskelig sa viI vi i redaksjonen si: Se
her , dette gar sa bra sa!
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FOTOKURSET
Det har vrert bra oppslutning om NAGS
nytts fotokurs i tilknytning til Kongs
bergmessa. Ti har meldt seg og det er et
passe ant all . Deltakern e er tilskrevet.

Her er NAGS-nytt pa hoyden , der Iiker
vi oss , men det yarer dessverre ikke sa
Ienge ad gangen. Men vi skriver gjerne
om slike gylne stunder som den ne pa
toppen av Kitt Peak i sendre Arizona.
Mer om USA-turen med reportasje fra
Tucson-messa og folk og fe(biff) rna sta
over til nr. 3 '89. Det blir ellers ferskt
nytt fra var egen messe, annet aktuelt
stoff og de faste spaltene .




