
SIDEN SIST.

Vi bestemte os for to spalter allikevel.
I de siste nurrrmerene har trykkeriet ofte
veert nodt til A sette artikler flere ganger,
for i fi innfelt skisser og bilder riktig, et
forsinkende og frustrerende arbeid. Med to
spalter regner vi med et lettere og raskere
arbeid med oppsetting av bladet bide for
redaksjonen og trykkeriet noe som kom-
mer godt med nflr tidsfrister skal over-
holdes.
Vi har idag som mil utsendelse ca 6 - 7
uker etter fristens uflop, noe som vi hiper
A forbedre. Men her mt et av problemene
nevnes:
Vi hadde for dette nummeret, to dager
fsr tidsfristens utlop, kw 20% av side-
tallet dekket. Heldigvis si var det noen
palitelige bidragsytere som rettet opp dette
uken etter, men de forste ukene gir gieme
med til i purre opp stoff, manglende
illustrasjoner, informasjone etc. Stoff-
tilgangen er egentlig ikke sA dArlig, vi
slipper bl. a. i skrive en stor del av inn-
holdet selv, eller sakse annet steds fra, slik
tilfellet ofte var for, men det krever mye
innsats i fi nok stoff inn i rimelig tid.
Jeg er ikke i tvil om at det ligger store
muligheter blandt medlemmene, si derfor:
angi din neste. Har du mistanke om noe
brukbart, enten det er foredragsholdere
eller andre medlemmer i foreningen,sila
ikke muligheten vere uprovd. Hensikten
helliger middelet i dette tilfellet.
Jeg hiper dette nummeret rekker ut til de
fleste medlemmerforsteinmessen i Sverige.
Reis bort hvis du har anledning, kontakt
over landegrensene er en ypperlig inspi-
rasjon. Vi sees i alle fall i Skien, og det
minner meg pi noe: Har du begynt i samle
godstuffer til NAGS-nytt's tombola enda?
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INNHOLD

Siden sist
Nytt fra foreningene
Drusemineraler fra Gjerdingen
i Nordmarka, Knut Eldjarn
Kryolitt fra Gjerdingen i Nordmarka
(forste funn i Norge), Knut Eldjarn
Smfrklipp
Steinklubben, Lars Olav Kvamsdal
Leddyr I, Bjorn E. Neuman
Mikrofossiler I, Tom Hoel
Verdensmesterskapet i
gullvasking l98l
Portrett : Olaf Landwerk,
OddS. Hansen
Sodal Kalkverk 1826 -1947,
Reidar Tellefsen
Verneverdige kalkovner i Vest-Agder,
Elisabeth Gjertsen
Om de rike sslvfunnene i Mildigkeit
Gottes gruve pi Kongsberg i 1938,
Fred Steinar Nordrum og
Per Halvor Salebakke
Identifisering av granittpegmatittmine-
raler III, Alf Olav Larsen
Inesitt (?) bustanitt, Henrich Neumann
og Borghild Nilssen
Thomsonitt fra Tvedalen,
Alf O. Larsen
Naturens egen uran-fabrikk
Smirklipp

3

4

6

ll
t2
t4
l5
20

23

24

25

26

28

30

33

34
37
38

J

Dagfinn M. Pedersen




