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NAGS - messe
i Vestfold regi

Det er alltid noe ekstra spennende
med NAGS-messa. Denne gang m§Ue
turen g§ til Bark§ker, ikke langt fra
T0nsberg. Sentrallmidti Vestfold. Dr0ye
to timer kj0retur, gjennom sommer
0stlandet p§ den f0rste solvarme dagen,
eUer dager med plaskregn. Det blir ikke
lett § f§ folk innend0rs idag. I bilradioen
kan jeg f01ge med i hvordan de norske
MndbaIljentene blir satt p§ plass i OIr
finalen av S0rkoreanerne. Det kan jeg
godt brere, jeg skal p§ steinmesse.

29-23 og der er jeg, godt skillet var
del hele det siste stykket. Bra med biler
utenfor, et godt tegn. Men dessverre,
ingen trengsel innenfor, og del ble det
ikke heller.
Ommessa

Veslfold Geologiforeninghaddegjort
en kjempejobb. Oversiktlig og og ryd
dIg lagt opp. Grei servering; rimelig og
god hjemmelagel (av foreningsmed
lemmene) lapskaus og kaffe og vafIer.

Mye fin stein § se p§, som vanlig p§
NAGS-messene og noe mindre grad
bytte. For amal0rene har ikke bord hvor
de kan selge og bytte p§ v§re messer.
Stort sett s§ er de ikke p§ messer i det
hele tatt, hvis del ikke er egen forening
som arrangerer. Det er proffene som
r§der grunnen og noen ffi oppkj0pere til
egne forelningerog museer. Deterjo bra
at de er representert, de eren n0dvendig
del av det hele, men slik det er n§ s§ blir

det liu skjeivt. Om bare en br0kdel av
alle dem som har garasjer og allaner og
kJellere og loft og hager og oppkj0rsler
fulle av bra, mindre bra, men ogs§ helt
fantastiske stuffer, kunne ta seg tur p§
messe for § bli av med noe av overskud
det, (ogderved skaffeseg selvetvirkelig
overskudd) s§ kunne messer som denne
p§ Bark§ker bli virkelig spennende.

Noe nytt var det § se, Stig Larsen og
Trond Ove Bergstr0m, hadde ikke bare
nye hauer. I sitt ulreuelige arbeid med §
gj0re Norge fiatt har de kommet over,
som vanlig, en del pene stuffer. Riktig
vakkerl var det ; Apatitt fra Veg§rdshei
og selvsagt aktinolitt fra samme sled,
samt albitt og titanitt. Kvarts fra veian
legget ved Tinnsj0en, fantomer og
dobbeltterminerte og noen kvartskrys
taller med opptil 10 mm adular xx.
Chalcopyritt, tildels i am§ pene xx fra
S0ndeled, de satt p§ skapolilt.Ortoklas
fra Sande var ogs§ representert. Men
den s10rste fellspaten XX varmikrolinen
fra bruddet Svensken i Tvedalen. Alt
dette hadde tor og Trond Ove dandert
vakkert utover den fine standen sin. Litt
stablingm§ueogs§ til for§ f§ plass til all
sammen. Rimelige p§ pris var de ogst
Del var de fIeste utstillerne, ogS§ Mag
nus Svendsli som hadde med seg mye
fin kvarts fra Nordland. Rotte grupper
med uskadd bergkrystall for2llO-300kr.
lar seg h0re.

Rimelige, ihvertfall om man sam
menlikner med hva de samme folkene
forlangte p§ Miinchen-messa, var ogs§
Afganerne Qaddir-Zamal, med sine to-
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