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Fra redaksjonen
Et snev av nostalgi dukker opp. Jeg sitter
med NagsNytt nr. 3. 1979 i hendene; et
nummer med bl.a en artikkel om Kongsberg
Sølvverk av Fred Steinar Nordrum og en annen med tittelen ”På gulljakt i finsk Lappland” der forfatteren er Thor Sørlie.

Landsmøte i NAGS
Tekst og foto: Per Nærbø
De formelle sakene på landsmøtet var årsberetning, regnskap, budsjett for 2008 og
valg, som ble godkjent uten store diskusjoner. Geir H. Wiik var også tilstede og ba
om rett til å følge landsmøte, som representant for pressen.

I år ble landsmøtet holdt i Ålesund 19. og
20 april, med 30 års jubilanten Ålesund og
Omegn Geologiforening som vertskap. 11
medlemsforeninger var representert.
Jeg dro opp dagen før møtet, for å ta den vakre byen i nærmere øyesyn. Hadde jo ikke
vært der siden ”Ålesund brant”. Vi letta fra
Gardermoen for å se et snødekt land badet i
sol, til vi skjena over fjelltoppene og landa
trygt på Vigra.

Det var min første artikkel i et blad jeg
syntes var veldig flott og jeg var en stolt
21-åring da artikkelen på 3 sider og med 3
små sort-hvit bilder kom på trykk. At jeg
da 29 år etter skulle bli spurt om å være
redaktør, var en spennende og skremmende tanke, men også lokkende. For de
fleste steinsamler er jo opplevelsene ute i
naturen det sentrale, men nesten like viktig må jo oppgaven med å fortelle og dokumentere dette videre til andre være.
Å ha et godt og engasjerende tidsskrift
må være blant det aller viktigste for en
nasjonal organisasjon som NAGS.

Det nye styret i NAGS ble:
Leder: Peter Andresen, Telemark Geologiforening, nestleder: Hans Christian Berntsen, Bergen og omegn Geologiforening,
sekretær: Jan Stenløkk, Stavanger Geologiforening, kasserer: Karin M. Vethe,
Vestfold Geologiforening, styremedlem:
Turid Bjørnsen, Moss og omegn Geologiforening.
Det ble avsatt tid til informasjon om årets
Steintreff på Eidsfoss 18. – 20. juli og
Mossemessa 26. – 28. september.

Mitt engasjement som redaktør har ikke
modnet over tid. Forespørselen kom litt
brått og jeg hadde ikke lang tid å bestemme
meg på, men jeg gleder meg til å ta fatt på
oppgaven sammen med en gjeng entusiaster
som ønsker at STEIN fortsatt skal være et
blad vi kan være stolte over.

Thor vasker gull i Girdwood, Alaska.
Mange kjenner Thor Sørlie som aktiv steinsamler fra sent på 70-tallet,
som mangeårig leder av Halden
Geologiforening, som nestleder
i NAGS i 10 år og som en av de
som var med å dra i gang det første steintreffet på Eidsfoss i 1999.
Han er fortsatt leder i Halden Geologiforening, der det sentrale arbeidet nå er å bygge opp et opplevelsesrom innenfor geologi og realfag,
samt å ivareta arbeidet med foreningens barnegruppe Steinsamleren.

Jeg oppfordrer dere alle til å komme med
ulike bidrag, lite som stort. Det er helt
avgjørende å ha bidragsytere rundt i landet
for å sammen få til et spennende og levedyktig blad.
Geir H. Wiik har gjort en kjempejobb som
redaktør for bladet Stein og det vil derfor
bli en stor og tøff utfordring å overta etter
han.
Thor Sørlie
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Styret hadde mottatt to forslag til saker,
men da disse var innkommet etter tidsfristen, ble de ikke behandlet på landsmøte.
Det ene var fra Hedmark Geologiforening
og det andre, meget omfattende sak fra tidligere redaktør i STEIN, Geir H. Wiik.

Landsmøtet starta med et interessant foredrag av Marianne Engdal fra Norsk Geologisk forening (NGU) med fokus på temaet:
”Planeten Jordas År 2008”.
Hun benyttet anledningen til å fortelle om
Geologiens dag og takke geologiforeningene og NAGS for den støtte hun har fått
under sitt arbeid med prosjektet. Forskere
sitter som regel i møter eller er på reise. Da
er det godt å ha over 1100 steingale samarbeidspartnere. Hun annonserte den store
tegne- og malekonkurransen for barn og
ungdom under 20 år. Tema: et geologisk
motiv. Innleveringsfristen er 1. september
2008 (se mer på www.geologiensdag.no).

Medlemsbladet STEIN, status og framtidige liv var en av hovedsakene på landsmøtet. Naturlig nok ble dette en tidkrevende
behandling, med mange gode innspill fra de
stemmeberettigede medlemmene. Det ble
presisert viktigheten av å ha et medlemsblad både for foreningene på landsbasis,
men også for å kunne markedsføre oss som
en ressurs i undervisningssammenheng.
Møteleder Knut Edvard Larsen gjorde en
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bybrannen i 1904. Med storm og orkanbyger la flammene byen i ruiner på bare få
timer.

god jobb med alle innspillene ved å holde
saken på skinnene!
Det ble bestemt at hvis trykkerikostnadene
til bladet blir større enn inntektene, kan
bladpengene økes til kr. 25.- pr. blad. Den
nye redaksjonskomiteen kan også, om nødvendig, endre på format, antall sider, numre og opplag innenfor de gitte økonomiske
rammer. Antall ekstraeksemplarer pr. trykking ble satt til 100 eksemplarer. Medlemskap i Fagpressen fortsetter ut inneværende
år, men sies opp etter det.

Byen ble bestemt oppbygd i stein og regulert for å kunne begrense tilsvarende katastrofer. Vår vandring ble svært interessant,
med stein fra alle fylker som på den tiden
hadde slik produksjon. Vestfold, Østfold,
Telemark og Buskerud var godt representert i vakre, stilfulle bygg.
og sliperom som ga inntrykk av en meget
aktiv forening. Her ble vi traktert med kaffe,
kaker og snitter. Lokale mineraler av edleste sort ble delt ut som gaver til foreningene.
De hadde for anledningen vært i Åheim og
hentet peridot og eklogitt i flotte stuffer.

Den nye redaksjonskomiteen i STEIN vil
bestå av: Thor Sørlie fra Halden Geologiforening (redaktør), Peter Andresen fra Telemark Geologiforening og Trond Lindseth
fra Drammen og omegn Geologiforening.

Praten ved bordene gikk høylytt, små taler
ble avholdt og vi følte oss godt ivaretatt.
Foreningens mineralsamling var montert
fylkesvis. Buskerud var representert med
tre, små steiner. Her har vi en jobb å gjøre,
tenkte jeg, som takk for gjestfrihet.

Landsmøte ble avsluttet med berettiget takk
til avtroppende leder Knut Edvard Larsen.
En dyktig møteleder, engasjert fagperson
og god representant for landets amatørgeologer. Etter 8. år i lederrollen, har han
nå mulighet til å bruke mer tid på edlere
metaller og mikro! I gave fikk han alle tekniske hjelpemidler som skal til for gullvasking, overrakt under stor applaus.
Avtroppende sekretær Jan Strebel fikk en
eksklusiv utgave av Estwing sin geologihammer som takk for sine 10 år i NAGS
styret.

Kveldens festmiddag ble gjennomført på
en stilig måte. Mange taler, spesielt rettet
mot 30 års jubilanten, Ålesund og omegn
Geologiforening. Vi fikk være med på en
lysbildereise, langt ut i de små timer. Fra
fjæresteiner til marmor og olivin. Aktive
medlemmer ble minnet og grunnleggere
fikk blomster og hedelig omtale.

Deretter inviterte vårt vertskap Ålesund
og omegn Geologiforening v/leder Siw
Brandal Godø til omvisning i deres flotte
foreningslokaler. Privatbiler transporterte
oss gjennomsolskinnet til innholdsrike
lokaler. Her var mineralsamling, møterom

Søndagen opprant med et like fint vær. Solskinn fra klar himmel. Selv om snøen lå
tett på alle fjelltopper, fikk vi føling med
sommeren. Byvandring sto på programmet, med stein i fokus. Vårt vertskap tok
oss med inn i byens historie, fra den fatale
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Etter en times rusletur, kunne vi takke vårt
vertskap for gjestfrihet, gaver og opplevelsesrike døgn i Ålesund. Nå har vi lært hvordan vi skal oppføre oss når enkeltpersoner
eller foreninger kommer på besøk.
Takk for et flott landsmøte med hyggelige
og aktive deltagere. Spesielt takk til vårt
vertskap.

Einar Sivesdal var vår guide på
byvandringen.

Ålesund Kirke, grunnstein ble nedlagt 13. juli 1906 og ble reist på tre år.
Marmoren her er fra Eide på Nordmøre.
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