
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 gjennomfor
ing av messa 1982.
Nar messa til tross for perfekt gjennom
faring allikevel ikke ble helt vellykket
skyldes det ikke arrangerene, men uten
forliggende arsaker man ikke har herre
dernme 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. Veerobserva
sjoner gjennom mange ar viste at ukene
midt i august var de sikreste solukene pa
Ringerike. At de ikke var det pa Kongs
berg fikk vi erfare aret etter da messa pa
apntngsdagen bokstavelig talt ble noe ut
vannet.
Klok av skade trakk man sa i hus i Bark
aker 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
fikk en alvorlig knekk 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 skole
start 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 ikke
interesserte , som vi henvender oss til gjen
nom 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 vid
ner 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 pavist.
Julgolditt er beslektet med Pumpellyitt og
har kjemisk formel Ca~e2 (Fe3

, Al)2
(Si0

4)(Si07)(OH)2
H2u.

JULGOLDITT FRA TAFJORDTUNNELEN
Nytt mineral i Norge
A v Knut Eldjarn

Undersekelsene av drusematerialet som
ble funnet under utbyggingen av Tafjord
tunnelen er na ferdige og ved Geologisk
museum i Oslo er det sjeldne mineralet
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Det ble originalbeskrevet fra Langban for
f~ ~r siden og er senere funnet i sma rneng
der i enkelte andre forekomster i verden .
Ved Langblm er julgolditt sjeldent og det
er beskrevet som sma gronnsvarte, bladige
krystaller p~ og som inldusjoner i apophy
litt og baryt!.
Julgolditt fra Tafjordtunnelen likner p~

originalmaterialet fra Langblm i form og
farge. Minerale t forekommer som ca I
mm store bladige krystaller sam inklu
sjone r i datolitt og kaikspat .I den dat olitt
forende dru sen i Tafjordtunnelen er det
minst 2 generasjoner kalkspat. Den tid 
ligst utkrystalli serte kalkspat-typen dan
ner ofte hvit e , rhombiske krystaller.

I
Skal du ut og reise til USA kan det vrere
bryet verdt ~ legge turen a m Tucson ,
Arizona. Den 10 . - II. - 12.og 13.februar
holdes den 29 . arhge »Tucson gem &
ntineral ShOWl).
Messen holdes i Tucson Community cen
ter, 26 0 South Church Avenue .
Det vii bli ut stilt mineralstuffer fra private
samlere og museer. Arets k onkurranse vii
bli mellom de beste stuffene av cerussit!.
Egne utstillinger av stener, srnykker , slepne
stener, fossiler og meget annet . Mange
fo redrag aventinente fagfolk , mineraloger
og amatorer. K1ubben har invite rt et utv alg

Julgoldi tt er funnet i en senere generasjon
kalkspatkrystaller sam er Idare og flate
rike .
Mineralet ses sam grennsvarte, buskede
grupper av uregelmessige, flate prismer.
P~ grunn av kalkspatens dobbeltbrytning
kan mineralet vrere vanskelig ~ studere i
binokularet nar det sitter inne i kalkspaten .
Av og til kan julgolditt stikke ut av dato
litt eller kalkspat , men mineralet er ikke
observert som frittvokste krystal ler p~

egne druser . Julgolditt er et sjeldent mine
ral i Tafjord-drusene og det er ikke tidli
gere beskrevet fra noen norsk fore kom st ,

av detalj og gro ssister fra hele verden, som
skal stille ut og selge alt som er av interesse
for de besekend e.
Messen er apen fra 10.00 til 20 .00 unn
tagen pAsendag nar det stenges kl. 17.0 0 .
Entre S 1,50 pr odag eller S 4 ,00 fo r alle
dagene .
Bam under 14 u i felge med voksne
kommer inngratis.
Hvis det er noen som ensker ut fyllende
opplysninger kan man skrive til :
TGMS Show Commitee,
P.D.Box 4 2543/Tucson,
AZ 85 733 , USA.

EDLE METALLER KAN REDDE VAR BERGVERKSDR1FT
A v Eivind Fossheim - Aftenposten 10.1 2 .81

- Nye metaller som gull , selv, wolfram ,
molybden , nikkel og tinn kan skape et
nytt fundament for norsk bergverksindu
stri, sier forstestatsgeolog Arne Bjorlykke
i Norges geologiske undersokelser til
Aftenposten. Strukturkrisen kan loses ved
A dreie virksomheten vekk fra de
tradisjonelle kobber -sinkmalmene og over
mot de mer edle metaller som i Norge har

en stor fremtid, mener Bjorlykke .

Dette er bak grunnen for det undersokelses
program for Finnrnark som Norges geo
logiske underso kelser har lagt opp for en
IO-m peri ode , og som forslaget til nytt
statsbudsjelt beerer bud om , kan komme
i gang til sommeren. Hensikten er ~ kart 
legge de samlede ntineralske rastoffer
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