Redaktørens hjørne
Kjære lesere!
Sommeren er over og været, i alle fall der
jeg var, har vært svært vekslende. Like fullt
har det blitt en del flotte dager og opplevelser
og en av dem var en tur ut til Vesle Arøya i
Langesundsfjorden sammen med samlervenn
André fra Nederland. Det var før oljesøl ble et
stort tema i området, og jeg håper både regelverk
og beredskap ved ulykker tar lærdom av dette.
Dette er noe vi må skånes for i fremtiden, koste
hva det koste vil. En ødelagt skjærgård og fare
for liv i hav og på land vil vi ikke ha.
Et nytt steintreff på Eidsfoss er over.
Arrangørene la ned en kjempejobb, og vi kan
konstatere at tradisjonen med et spennende
og sosialt steintreff lever. Steinvenner fra
det ganske land var å se. En samlergjeng
fra Harstad hadde tatt en ferietur sørover og
kombinerte Eidsfoss med besøk på en rekke
steinforekomster på veien. Neste år møtes vi
til det 12. steintreffet på samme sted og til
samme tid.
Så har det skjedd igjen; ”noen” har i sommer
brutt seg inn i de gamle gruvene på Konnerud.
Etter å ha firet seg ned i tunnelen, mislyktes
tyvene med å komme seg opp igjen. De ble
derfor nødt til å bryte seg ut, og bidro dermed
med ytterligere ødeleggelse på anlegget.
Stiftelsen Konnerudverket raser og med god
grunn; de legger ned mye tid og krefter for å ta
vare på en viktig del av lokalmiljøets historie.
Selvsagt blir mistenkelige øyne rettet mot oss i
steinmiljøet. Vi får håpe at det ikke er samlere
knyttet til en av landets geologiforeninger som
står bak dette. Kanskje flere burde anskaffe
NAGS-kortet. I tillegg til fordelene ved
kortet, har det en bakside som henviser til
NAGS samleretiske regler. De samlere som
har dette kortet, kan jo i det minste henvise
til at de spiller på lag med både grunneiere
og historielag. Så får vi håpe at anmeldelsen

kan føre til en pågripelse og at personene får
sin fortjente straff. Uansett, vi utsettes for et
negativt søkelys vi ikke er tjent med.
Jeg sitter for øyeblikket og skriver på et hefte
om geologien i Halden beregnet på elever i 5.
klasse i grunnskolen. En spennende og givende
oppgave og en sårt tiltrengt hjelp for områdets
lærere. Dette må jo være en riktig og viktig sak
å gjøre; å spre informasjon om lokal geologi i
nærmiljøet til de kommende generasjoner. Vi
hører og leser at realfagsstudiene sliter med å
få nok kvalifiserte søkere og at det skal satses
på dette fremover, så jeg håper at dette heftet
kan være mitt bidrag til økt interesse.
Er det noen som vet om andre kommuner som
har laget undervisningsmateriell innen lokal
geologi for grunnskolen? Jeg hører gjerne fra
dere!
God høst!
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