" Uhm, uhm , mmm..m! - Dette var en utsokt kalk- stein. Den minner meg om den go urmetkalkste inen, - med en liten anelse kvarts som
pl eide a were ved en sj¢, der j eg bodde f ¢r. Nd er det bare intethet der. "
Klippebiteren i "Den uend eli ge historien" (Neverending Story).

Framferd
Pa lederpl ass i STE IN har jeg skreve t mye om hvor flinke vi steininteresserte er, - om
var store betydning for andre i samfunnet, - for vitenskap, dokumentasj on, museer
og fors kning, og at vi gje nnom den fine hobb yen vi har finner sjelefred, og blir sa gode
menn esker at vi er en ress urs for ethvert lokalsamfun n. Det er som om vi legger et
solid steinfunda ment for yare land s lykke. Det er vel mye rik tig idette, men det finnes
ogsa en ann en sannhet som de arnate rgeolog iske forbundene i Norden na rna sette pa
dagsord en , og fa ryddet opp i.
1995 er et naturvernar. Ikke en enes te forening har latt dette nedfell e seg i arsp lanene.
Burd e ikke det ha vrert naturli g? Det er j o slik at man ge av forenin gene fakti sk
funge rer so m friluftorga nisasjoner. Hva med forbundene sentralt, er det natu rlig a ta
kontakt med andre innen felt et, for ekse mpel en form ell kont akt fra NAGS til Norges
Nat urve rnfo rbund? Kanskj e man kunn e finne pa noe bra sammen, - for naturen , det
som er igjen av den. Vi blir nep pe vist der a.
En liten selvforsikring kun ne det ogsa bli pa sikt, vi kan fort fa bruk en slike. Kommer
vi forst i miskreditt pa dette felte t, kan vi fort bli enso mme og vennelese i en verden
som etterhvert synes a bli ettertenksom , og i visse tilfelle handlingsdykti g med
hen syn til naturvern. Da kan vi lett bli feid av banen, kan skje pa helt usaklig grunnl ag .
Foranledning til disse tanker er et innle ggjeg fant i et av de lokale foreningsbl adene
som STEI Nredaksjonen jamnl ig far tilsendt. In nlegget var undertegnet med fullt
navn. l eg holder navnet tilbake her siden jeg ikke har op pnadd kont akt med
fortfattere n.

Et tank ekors til fo reningens medlemm er:
l eg har wert en del turer i skog og fj ell og har sett hvilken slagmark av sdr
amatorgeologer etterlater seg seg i var ellers sa fi ne natur.
l eg har ikke sett ett sted hvor de har gjort forsok pa a rette opp etter seg.
Griskheten blant amato rgeologer er vond a se.
Heller ikke f redede steder fa r were i fred.
l eg hdper det iallfall er noen som ikkefoler seg truffet av dette og haper atfo reningen
vii gi¢ re noe fo r a rette pd amat ergeologers manglende naturb evisthet.
Kunne det were en oppgavefor fo reningen a restaurere endel av de omtalte sar?
Foreningens medlemme r vet selv best hvor sdrene fi nnes.
Med hap om a spre litt natu rvern-folelse blant vare medlemmer.
La aret 1995 bli det aret vi begynner a tenke pa naturen
Med steinhard hilsen
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Vi kjenner ikke inn senderen s toleranse niva . Hvis det dr eier seg om skr amme r i fje llet, hull i mor
No rge ell er noe stein som er lagtutover sa er det vel ikke sa mye a skrike opp om . Men pla st, batterier
og ann en se ppel, se Kjerholtartikkelen, som vitnernal om "vare" aktiviteter ber vi so m forseksvi s
prover a ferdes pa en anstendig mate bli spart for. Ansvaret, - og dette vet vi, - blir I ikevel smo rt utover
oss aile . Det kan bli ganske seigt og klebrig , med andre ord va nske lig a lep e ifra.
NAGS , de andre forbundene i Norden og STEIN onsker derfor at aile medlemmene hold er eye med
disse tingene og at de serger for dokument asjon (f. eks . fo to) ved uak sept abel fram ferd ved
mineralforekomster. Forevri g er STEINs spalter til enhver tid til disposisj on for uth enging av
naturgri ser.
Vi mener ogsa at det er helt nedvendig a ta dette pa al vor der som vi on sker a beh old e et rimeli g
arm (hammer )sla g under utovelse av var kjeere og meningsfylte hobby.

Pela stein - Illustrasjon forside - rekrutering
M ari a og Per Arn e har det trivelig, - de sa mler stein. Mari a sa mler far gerike steiner, - pukket
hornfels fra Gruatunnelen i en hervrerende oppkjersel. Per Arn e se r nrermere etter hv a han kan finne
pa tippen ved Minge bly gruve i 0stfold.
leg yage r pastand en, at aile har sam let stein en gang i live t. Sk al vi na i forbunden e i Nord en og i
de enke lte foreningen e ta et krafttak for a se rge for at man ge flere ikk e slutter med dett e. Tendensene
til forgubbing rundt om taler for det.
Vi e nsker unge og ga mle steinsamlere en fin so mmer !

Mineraler pa norske frimerker
Det kan bli virke lighet om ikke sa alt for len ge. Det synes som om Niels Abildgaard initi ati v overfor
Posten og en del sentrale per soner og institusjoner innen fagfelt et geologi kan fore fram.
Marked ssjefTor 0 stlund svarer: "Vi takk erfor brev hit 15.3. medforslag om a bruke motiver knyttet
til geo logi pa norske frime rker. Vi hal' ogs a mottatt kopi er av brever f ra Min eral ogisk - Geologisk
Mu seum og fra Paleontologisk Mus eum, Univ ersitetet i Oslo som begge stotter fo rslaget.
Forslaget er interessant og vi vil vurdere dette i forbindelse med en f remtidig fo rnye lse av tema er
pa norske bruksfrimerker. I tilfelle det blir aktuelt aforsoke mineraler, berga rter elle rfoss iler som
nevnt, vii vi komme tilbake til saken og se ke rad. Vi hal' tillatt oss a beholde de hitsendtefrim erkene
inntil videre. "
Sa far vi se, kan skj e om et par ar ?

Boka
Vi anno nse rte yare siste 3 ekse mplarer av "mineraler pa frimerkeboka" til sal g i TIr. 4/94 . Vi hadde
ikk e fp r levert utga ven pa posten til utsendel se, f er de tre ek s. var solgt. Na ha r vi 15 bestillinge r so m
vi ikk e kan effektuere. Be stilling er sendt fo rlaget i Frankrik e i februar, men det har ikk e dukket opp
noen beker. Ved leili ghet ska l vi prove a oppna kontakt, i mell omtiden far de som har bestillt bok a
sme re seg med talmodi ghet.
ghw
redaksjon en avsluttet 3 1/5- 1995
Foto nr. 1/95 :
Forsid efotoet , som vi forovrig var srerlig godt forno yd med: Han s-Jorgen Berg, bak side oms lag:
ghw, inn side bak: Per Bee.
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