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Grov mi neraisa mli ng
Mange inne n geo log ik retser ka n vel ikke ha unngatt a hare e t rykte om g rov mine r al samling pa de t na fr ede de Skude nesskjrer. Undertegnede var i fjor pa Skuden e s s kjrer med
s legge og sam le t mlne rale r. J eg ang re r na pa dette og bek lager de t jeg fore tok meg. Jeg
har ogsa blitt satt i forbi nde lse med noen a ndre tilf e lle r av grov mine r a lsa nking i Porsgrunn
og Skien distriktet. Jeg har nok veert pa disse stedene, og jeg rna medgi at jeg tok med mer
enn jeg trengte selv. I det sam me tidsrom har det blitt sprengt pa disse lokalitetene og jeg
har urettmessig ogsa blitt satt i forbindelse med dette, Jeg haper at disse ryktene blir
stoppet og beklager igjen det jeg foretok meg pa Skutesundskjrer.
Per Christian AIsgaard
Deichmansgt. 136
3900 Porsgrunn
Mange vi! vel stusse noe over dette brevet , men det er tatt inn etter oppfordring fra
skriveren. Brevet ble ogsa forlagt

f~rstekonservator Griffin f~r

det gikk i trykken.

Etter hva vi na forst:ir er det omtalte materiale levert inn til museet og saken skulle
dermed vrere ute av verden.
REDAKT!i'>REN

BERGGRUNNSKART OVER NORGE
har vcert mangelvare i noen or . Norsk
Bergmekanikkgruppe har no utarbeidet
et kart i malestokk 1:2800000 hvor de
siste rev isjoner er foretatt i sornred med
N .G . U . Kartet er i flerfargetrykk og
har med en oversikt over de vikt igste mineraler
og bergarter. En fin veggdekorasjon.
Pris kr , 15,00 Inkl. moms . Sp~r ette r kartet
i din bokhandel - har de det ikke po lage r
so s</>rg for at det bestilles fra :

TAPIR, 7034 TRONDHEIM - NTH

