
Forside: Det hadde seg slik at jeg kom gdende ved Forum Romanum en dag, og da sa jeg
denne gamle (ca. 2000 ar) steinen sa den matte jeg ha bilde av md vite. Det er jo samme
fo nter (typer) som vi bruker i logoen vdr, - ja verden er ikke stor. Eller er det det den er?
Sa er et fo to av Boulderopal fra Little Wounder Mine, Queensland. Foto Lennart Sdfb om ,
De andre bildene sier nok om seg sjol, bortsett fra det neders te . Det er fra ei kirke i Roma ,
jeg vet ikke hvilken, det ble sa mange etterhvert, som vi kom innom pd vdr vei fra Colloseum
(ogsd en steinsakt. fi nt gull' og bra marmorarbeid, - ikke sam? gh.....
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Den annonserte tur til
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hauger. Vi tar turen ut i terrenget der vi jakter
pa store og srna druserom hvor vi naper a
finne kvartskrystaller. Dette burde veere noe
nytt for de fleste.

Du trenger her kraftig hammer og meisel.
Og - du glemmer vel ikke sikkerhetsutstyret 
vernebriller og hansker. Andre obligatoriske
ting er: tjenlig tey, mat og drikke.

Frarnmete pa parkeringsplassen ved Tune
vannet k1.0900. Kj0rer du ikke bil selv, finnes
sikkert plass hos andre.

Vel mettt
Med hilsen - for styret
Dette var spennende lesning. Det er ofte

slik at foreningsturer legges til trauste, trygge
og sikre forekomster, man vii jo sa gjerne ha
med seg noe i sekken hjem . Ikke noe galt i
det , - og seerllq vikt ig er dette for de nye i
foreningene. Slik er det , og det blir ikke opp
daget mye nytt for tida. Skal sa skje ma noen
bokstavelig talt ga nye og egne stier. Slik som
foreningen i Haldan na har gjort . Hvordan det
gikk? Vi vet ikke, det er mul ig de kom tom
hendt tilbake, men kanskje en ny erkjennelse
i sinnet; ve ien er rnalet , eller en litt bitter vari
ant ; dypt ligger de og tunge er de , eller de bar
seg skakke og ske ive pa 30 kilosgrupper med
klare godtterminerte kvartskrystallgrupper?
STEIN har betinget seg a bli holdt underret
tet om denne "ekspedisjonen". Det blir vi sik 
kert , og du vii kunne fa lese om det i nr.1/99 .

Feil , vi fikk telefon fra Halden i gar. Turen
ble en fiasko. Et par deltakere og ingen funn.
Det var trist - prov igjen? Eller er det noen
andre som har noe fint a fortelle?

STEIN AS
er en realitet. Hvordan dette gikk til kan du

lese om under "Nytt fra forbundene" .
Vi tror dette er en riktig vei a ga , og at det

pa sikt vii tere til at STEIN kan bli et bedre
blad . Redaksjonen, eierne (NAGS) , leserne
og annonsorene ber na gjennom et konstruk
tivt samarbeid ta fatt pa denne oppgaven. Om
man far pa plass den siste biten, med eierskap
for det svenske og danske forbundet oqsa, vii
sjansene for a Iykkes stige ytterligere.

Undertegnede har veert konsulent for
NAGSstyret i utredningsfasen som vi na har
lagt bak oss. Bortsett fra i et tilfelle var det
enighet om de redaksjonelle retningsl injene:
Jeg hevdet at en slik formulering som "upoli
tisk" ikke harte hjemme i "Instruks for redak
teren i STEIN" , ja ikke i noe bladprosjekt over
hodet. Det er utdatert og gjenspeiler ikke opp
fatningen om at virkeligheten er politisk, 
oqsa steinvirkeligheten. Upolitisk, - hva er na
det , og hvem skal avqjere? (I sin konsekvens
vii det for eksempel vasre umulig a ytre seg
meningsfylt om den nye bergverksloven, uten
a fremme eller hevde en politisk mening.)

Jeg mer enn antydet overfor sty ret i NAGS
at et slikt "ak" ikke var noe for meg . Jeg hadde
Iorstaelsen av at dette ble tatt til etterretning
og end ret. Likevel har dette kommet med (se
s.13) . Dette overrasker meg , og jeg er litt usik
ker pa hvordan jeg skal tolke del. Jeg fore
star derfor at bladstyret gir en redeqjarelse
for valget av denne formuleringen og/eller ta r
aktive og tydelige skr itt for a bli kvitt den.

Et alternativ kan veers at man ser seg om
etter en ny redaktor,

Messer
Husk pa a melde fra om dato , sted og tid

for 1999-messene/steintreff/mv. Det er frem
deles gratis a la seg registrere under "Messer
i Norden".
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