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Dette gar"bra!
Fordi: Det nye NAGS-sekretariatet rui etterhvert er godt igang med
arbeidet.
Foreningene har vcert flinke til a sende oppgj¢r for de regningene som
ble fakturert fra NAGS-Nytt i desember.
Utgivelse av NAGS-Nytt er rui sikret i 1989, bade ekonomisk og ved at
redaksjonskomiteen har [dtt to nye medlemmer. Arbeidet med NAGS
Messa 1989 er i god gjenge under dyktig ledelse av Kongsberg Geologi
forening. Det blir en alletiders messe, det mener vi bestemt. Forutset
ningene er sa absolutt tilstede.
Oppslutningen om NA GS, og viljen til a satse pa NA GS fra medlemsfo
reningene har vcert entydig positiv.
Optimistiske toner fra redakterstolen dette her. Selvsagt finnes det skjcer
i sjoen og farlige lesblokker, men med dristighet og arvaken varsomhet
skal dette ga bra.
red.
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Etgodtrad
Mange enestaende mineralforekomster
er av kort var ighet, det kan i mange
tilfeller dreie seg om time r/minutter.
Mye har gatt tapt for samlere og museer/
forskning fordi ingen har gitt akt pa det.
Eller fordi de som kunne ha gjort det
ikke har hatt evne til a handl e, eller
handle riktig .
Tenk deg at du sitter i din fineste stas og
duver avgarde i ditt kje retey. Som den
arvakne steinsamler du er har du selvfol
gelig to ekstra eyrie til a fe lge veiskjse
ringene pa hver side av veien ney e. Du
kommer inn i et omrade hvor Vegvese 
net er i gang med a rett e ut svinger, mye
borearb eider og allerede utfe rt spreg
ning er a se. Hm , - du visste ikke at de
skulle begynne sa tidlig. Farten gar ned
og aile fire eynene dine er na mobilisert
opp og til heyre , et kvart eye navigerer
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litt slevt etter midtstripa. Og der, ea . 5
meter opp i den friske skjaringa, et
gapende hull , 80 em hoyt og 40 em bredt
med noe merkt glinsende kliss i under
kant. Du stopper, bratt og uten omtanke
for de tre nrere familiemedlemmer du
har i bilen. Skal bare se litt , sier du, lett
fravrerende og uten tanke pa at dere skal
i arvetantes rundearsfedselsdag, at dere
skal vrere der klokka seks, har 10 mil
igjen og at ferga gar om en halv tim e. Vel
ute av bilen og innunder fjellet ser du at
i massen som tyter ut av dru seromm et
der oppe, komm er det tydelige reflekser
av tilbakekastet lys. Kan det vrere? Tja,
si det. Du ser ogsa idet anleggbasen
kommer bort til deg, at det er mange nye
borehull rundt og sannsynligvis bak dru
sa. Om de skal skyte mer idag , sper du
sjelvende. Joda, de har na tenkt a ta ei
salve til , rydde opp litt , a sa ga hjem.
Mens dine passasjerer knakker pa rut a
og peker pa klokka , far du overbevist
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basen am at de aile vii komme til himme
len a m de venter til imorgen tidlig med
a sprenge . Lykkelig over en slik utgang ,
setter du deg forneyd i bilen og drar
videre . Men vel ombord pa ferja flyte r
det opp til din bevisthet at den lange lyse
kvelden ikke vii hjelpe deg det minste ,
du sitter fastlast i tid og avsta nd , inn til
salva har gatt , og herlighetene er blast til
himmels.

DEL MED ANDRE
Dette er na stikkordet , og lesningen. Du
har da gode ste invenner. Sa straks du
kommer fra m til tan te sa ringer du til
noen slike og forklarer at der og da osv.
Jeg er sikker pa at -en eller fler e av dem
ikke vii vrere seine pa fote n og hjulet ,
kanskje treffer du pa en sam allerede
star klar med meisel i hand og lurer pa
hvor i allverden han/hun ska l dr a i kveld.
Har du ingen slike gode kamer ater sa er
jo dette en praktfull anledni ng til a fa
noen!

Etter Neumann
Redakteren beklager og tar pa seg det
fulle ansvaret for at denne spalten ble
hengende litt i lufta . Idette nr . trykker
vi pa nytt opp innholdsfort egnelsen i
boka samt hele Neumanns forord . Jeg
ber aile merke seg at Neumann her i
forordet takk er bade fag- og amaterrni
neraloger for bidrag. Opplysninger til
de tte helt sentrale verket i norsk geolo
gisk litteratur har altsa ogsa kommet fra
yare rekker. Un der vignetten «Etter
Neumann» vii Nags-nytt i samarbeid
med fagmineraloger og dykt ige amate
rer seke a bringe nyheter am «Norges
mineraler». Det kan vsere:
1. Nye mineraler pavist i Norge
2. Nye funnsteder for tidligere mineraler
3. Nye forekornstmater for gitte mineral
sasorn krystallform , sterrelse, farge m.m.
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Vi prevde
(NAGS-Nytt nr. 1-4/88) Bjorn Skars
steinknekker og var start sett forneyd
med den . Vi hadde imidlertid en kritisk
bemerkning . Denne har Norsk Natur
stein tatt til etterretning, og forbedret
produktet sitt . Det er na montert et
«brett» pa steinknekkeren sa m fanger
opp ste inbitene. - Bra .
Vi vii samtidig ben ytte anledningen til a
oppfordre andre produsenter , importe
rer og forhandlere av utstyr til a la ass fa
ga gjennom produktene , nye og gamle
pa en kriti sk og grundig mate. Ta kon
takt med ass , hvis dere torr!

NKL - S-laget
Ha r laget en fia tt kalender 1989. Norske
mineraler med mange fine bilder tatt av
Hermann Levenskiold . NAGS har ogsa
fatt noen godord i kalenderen , vi takker
for det. NAGS-Nytt vii prove a skaffe
lok alforeningene evt. tiloversblivende
kalendere fra NKL.
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Straffelovens § 399
Har vart sterkt fokusert i den siste tida.
Jevnfer moselovsaken i Gudbrandsda
'len og den Varlige turen pa Vidda
(NAGS-Nytt 1-4/88). Rettvillfarelse ble
utgangen pa saken am mosen (egentlig
lav) . Det synes ikke vi var sa bra. Det
sa m imidlertid ga ass grunn til optimisme
var at Justisminister Besterud sa at
departementet ville ta he Ie dette lovver
ket opp til revisjon. Vi far hape og tra at
NAGS og andre bererte pa rter na vii bli
tatt med pa rad sam heringsinsta ns.
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Auksjon!!! Takk!
Under messefesten pa Kongsberg 12.
august avholder vi en frisk auksjon.
1. klasses objekter . fra hele Norge gar
under hammeren. Vi oppfordrer aIle
medlemsforeninger i NAGS til a sende
en praktstuff til messeauksjonen. Der
med ender vi opp med 32 objekter. Disse
viI bli I avbildet i mai nummeret av
NAGS-Nytt. For a rekke dette rna vi ha
stuffene innen 20. april.
Inntektene fra denne auksjonen viI ga
til : 1/3 NAGS messefond, 1/3 til mer farge
trykk i NAGS-Nytt og 1/3 til Kongsberg
og Omegn Geologiforening.
Stuffene sen des eller leveres til:
Kongsberg Geologiforening. Postboks
247, 3601 Kongsberg. Tlf.: 03-73 83 86
Karl Dalen, formann NAGS. Geir Hen
ning Wiik, redakter NAGS-Nytt . Helge
Lintvedt, leder Kongsberg og Omegn
Geologiforening

leg vii her takke for alt tilsendt stoff som
redaksjonen har fatt fra foreninger ag
enkeltpersoner. Det har vart en vold
sam respons og en del blir det kanskje
ikke plass til i dette nummeret.
Satsen vii bli endret for a gi plass til mer
stoff. Vi tetter til stoffet og tar ut ting vi
ikke trenger i hvert nr. Adresselisten gar
ut. Den kommer pany i neste nr. ajour
fert og forhapentligvis uten de mange
Tyrkleifk sam skjemmet den og mye
annet i siste nr. Det gikk litt for fort i
innspurten , men jeg hadde lovet at for
eningene sku lie ha NAGS-Nytt til jul.
Det holdt , selvom avstanden i tid til 24.
des. ble for kort. Det var ikke mange
foreninger som fikk det ut til sine med
lemmer f0r juleaften. Det har jeg for
staelse for.

Denne holder til auksjonen. Reykvarts Hardangervidda. Lengste x 15 em. Foto: GHW.
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