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Redaktørens hjørne ved redaktør Thor Sørlie
Att facettslipa en sten ved Torbjörn Lorin
Magnus Svensli - samleren med de mange fasetter ved Thor Sørlie
Et lite besøk hos Odd Flakstad ved Dagfinn Trømborg
Bokanmeldelse ved Thor Sørlie
Beneath the hanging bridge ved Jan Kihle
Fasetterte smykkesteiner ved NHM ved A. Birkeland og R. Selbekk
Roy Kristiansen tildelt Pinch-medaljen ved Thor Sørlie

Redaktørens hjørne
Godt nytt år og takk for det gamle!
Her kommer omsider et temanummer. Denne
tanken, og mange andre, har svirret rundt i en
del hoder; hvordan gjør vi det? Spesialnummer? Ekstranummer? Temanummer? Eller
skulle vi rett og slett holde oss til et blad med
variert innhold.
Vi fant fort ut at vi ikke har økonomi til spesialblader og at vi ikke ønsker rot i bladenes rekkefølge; de skal hete 1,2,3 og 4 og komme ut i
omtrent lik størrelse og til faste tider.
Da vi så ble tilbudt en lang god artikkel, var
valgets kvaler der igjen. Hva gjør vi? Deler vi
den, eller trykker vi den i sin fulle lengde? Det
å dele en god artikkel er ikke særlig smart og
det er ikke så ofte vi får inn lange artikler; dette
blir derfor et temanummer, men er fortsatt et
nummer i en fast rekkefølge.

Bilde over:
Til venstre Forsteritt var. Peridot fra Åheim, 80,25 ct.
Til høyre Forsteritt var. Peridot fra Åheim, 13,45 ct.
Samling Evje og Hornnes Museum Fennefoss, foto Ronald Werner
Bilde side 3:
Rutilkvarts. Slip og foto Magnus Svensli.
Forsidebilde:
Bergkrystall fra Neslia i Bardu. 77 fasetter. 44,9 x 38,5 mm. 247,86 ct.
Slipt av Magnus Svensli (les mer på side 22).
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Om det blir flere temanumre? Jeg vil ha i pose
og sekk; et fremtidig temanummer om preparering og rensing av mineraler og fossiler, ønsker
jeg meg. Likeså et temanummer om cabochonsliping, skritt for skritt. Skulle det bli mulig å
lage et temanummer om Finnmark, Østfold eller et av fylkene i mellom, ja, det hadde vært
flott. Jeg har gode minner tilbake til flotte numre om Mjøs-regionen i forbindelse med OL,
om Tvedalen, om Eidsfoss, og Beryllium og
om Telemark. Jeg har sikkert glemt noen, men
de kunne også godt ha vært kalt temanumre!
MEN, basisen i det produktet som lages må
være et variert blad med blandet stoff. Det skal
være noe for alle; slik bør det være. Så til de
av dere som ikke har interesse for fasettsliping;
bladet Stein har ikke gått inn i noen ny drakt og
ønsker fortsatt å fremstå som et variert blad.

Stofftilgangen har så langt vært upåklagelig.
Det ligger mange artikler på vent, og ikke alle
forfattere synes det er like bra. Er det noe som
må inn i et spesielt nummer, så skal vi klare
det, men ha forståelse for dette.
Når det først er sagt, vil jeg oppfordre klubbene i det ganske land til å sende inn småbidrag.
”Nytt fra klubbene” var og er en viktig post.
Dette er jo deres blad! Bidragene trenger ikke
være lange eller så spesielle og med dagens digitalteknologi, er et bilde lett å trylle frem.
Mange spennende arrangement står for døren
og annonsene og informasjon finner du i bladet. Er det flere, så si ifra! Vi har også en informasjonsplikt, slik vi ser det, så all informasjon
skal ikke måtte koste penger for arrangøren.
Alle foreningene tilsluttet NAGS får gratis annonseplass etter fastsatte regler, og flere og flere fordeler blir det også for de som har NAGSkortet, så kom igjen!
Thor
PS. Jo, det er ETT spesialnummer jeg ønsker at
skal komme ut i tillegg til 1,2,3 og 4; et nummer rettet mot barn!
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