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TldHg, nesten fer Met hadde

I

opp hadde SARF og NAGS el felles

))) detaljert dagsord cn var derfor ikke fastlagt pii forhand
Sentralt i ordskiftct sto slike ting som forb unde nes rcgistrering av
forekomster, utvcksling av opplysninger om disse, mellom foreningene
og over landegre nsene. (Hvem skal ha tilgang og hvordan?).
Forholdet mellom mineralsamlere pii den ene side og grunneicre,
Staten, ved for eksempel fredninger ble ogsa dre ftet. Og hvilke
rettigheter og plikter som gjelder i forholdet til det lovverket som gjelder
i begge land , "Allemannsretten. "
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vikles. SARF har allered e gode kontakter med finner og dan sker og
patok seg denne del av oppgaven. NAGS tar kontakt med offisielle
organer som Utcnr iksdep artement et og Nordisk Rad og ber om rlid og
ste tte i det viderc arbeidct.
Forev rig ble det opplyst fra SARF at de starso rn verter foreneuropeisk
samling for amatergeologer ijuni samtidig med Kopparbergsmessa. (Ta
kontakt med SARF for ruermere oppl ysninger).
STEIN ble ogsa dreftet. Det gjaldt distribusjo nen i Sverige og stoff
artikler pii svensk. Fra redaksjonens side ble det gjort klart at vi ensker
mer sto ff pii svensk, bade fra det enkelte medl em og jamnlige orienteringer fra SARF- styrelsen. Med hensyn til distribusjonen av bladet ble
det papekt at dette har fungert darti g. Det ble derfor besluttet ii legge om
ordningen. Det er gjennornfert og aile SAR F-foreninger har fiitt en
orientering. STEIN har nii en egen adresse og et eget postgironummer
i Sverige. Vi har ogsa fiitt kompetent e folk til iita hand om STEINs saker.
:::::.: : :::: : I fremti den fiir de foreningsmedlemmer i Sverige som ensker det, bladet
:::m::::::\ / :::::::::::::::: direkte i posten, enkelt og greit , men litt dyrere.

Bergverksdrift = "Bergverksnytt"
STEINharhattsom tradisjon, om enn noe tilfeldig, iibringe nyheter om bergverk og ulike
former for bergverksdrift. Det kommer vi til ii fortsette med, men da bare i den grad det
har interesse for stein- og mineralsamlere/ amatargeologe r. Vi henviser de av vare lesere
som gjerne vii vrere fullt oppdatert pii hvor det finnes nye friske foreko mster, til ii gran ske
Bergverksnytts spalter. Her kan samlere fii oppl ysning er om hundretusenvi s av tonn med
nytt potensiel t materiale. Til glede for egen samling, for andre samlere og for allmenheten.
Se forevrig annonse annet sted i bladet.
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STEIN
er ganskefargerikt og omfangsrikt dennegangen. Det ble slik. Redakteren har p~
grunn av stort arbeidspress i sin "sivile" jobb ikkehatt anledning til ~ felge opp det
p~begynte arbeidet mooen "Gruatunnelutgave". Mendenkommerengang.Til den
utgavendu n~ holderi handa, harvi f§tt mangegodebidrag. Detblenestenfor mye.
Imidlertid syntesvi at kvaliteten p~ bidragene var s~ goo, - det formeligropteetter
farger.En rasktittikassavisteatdettevarmulig.Resultatetserdu,-ganske brasynes
vi selv.Og prisen? Densammesam i ifjorogi '91. Narvi kan klaredette, s~ skyldes
det: Den store frivillige/gratis innsatsen sam blir lagt ned for ~ holde dette i gang.
Foreningene har blitt flinke til ~ gjere opp for seg, - og ikke minst vare trofaste
annonserer,
SAURIENE

er tilbake etter mange millioner ~rs fraveer, det
kan bli lenge til neste gang!
Vedlagt denne utgaven av STEIN er en
folder som gir en orientering om
utstillingen.
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Produksjon og salg av smykker og pyntegjenstander i stein og
selv .
Gravering i stein og andre materialer.
Kurs i steinsliping og innta rinq i geologi .
Steinturer i vakkert fjellterreng .
Alt innen maskiner og utstyr fo r steinsl ip ing .
Veikro med god hjemmelage t ma t.
Rimelig overnatting i tersteklasses hytter.
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