
Innholdsfortegnelse Redaktørens hjørne

En sommer står for døren, og jeg skulle vel 
egentlig skrevet og oppfordret til turer på 
jakt etter stein og besøk av landets geolo-
giske attraksjoner, men det får vente.

JØRN; den gutten må få spalteplassen den-
ne gang. Sensasjonen Ida, ”The missing 
link”, dundret inn på eteren fra New York; 
det var funnet av et fossil som verden al-
dri hadde sett. Øyeblikket da verden fi kk 
vite dette var nøye planlagt og lansert på en 
måte som tok pusten fra de fl este; regien er 
verdt en Oscar. 

Og midt i dette, en jordnær fyr fra Nittedal 
(Hagan). Jørn har vært rundt oss i alle år. 
Først som en energisk og ivrig samler inntil 
fagmiljøet tok han, og tok han til de grader. 
Først var det Svalbard og Pliosauren, nå 
kom altså dette. ”The missing link”; fos-
silet som Darwin ville trykket til sitt bryst, 
havnet og ble beskrevet i lille Norge. De 
store, tunge og langt rikere forsknings-
miljøene og museene i verden kunne bare 
konstatere det faktum at Jørn hadde sett det 
ingen andre så.

Vil Jørn stå igjen som Norges største pale-
ontolog når historien en dag skal skrives? 
Ikke vet jeg, men det ville ikke forundre 
meg et øyeblikk. For Norge har vel ikke 
hatt større formidlere av geologi siden Stei-
nar Skjeseth, og denne evnen til å folkelig-
gjøre det døde og grå har også Jørn.

Hvorfor er Jørn så stor? Jeg kan selvsagt 
bare svare for min egen del, men evnen til 
å engasjere og vekke nysgjerrighet, er kan-
skje for meg det største. Skal realfag, og 
da naturvitenskapen i særdeleshet, få mer 
rekruttering og oppmerksomhet, så er det 
slike virkemidler som må til. Jørn har et 

naturtalent her, og tankene går tilbake til 
de gangene da han besøkte Halden, og vi 
besøke museet. Barna (og de voksne) som 
fi kk oppleve Jørn, sitter med varige minner 
og mye ny kunnskap.

Han har i tillegg funnet en suveren parhest 
i Merethe, og sammen utgjør de et fl ott fag-
lig og utadrettet team, som vil glede Norge 
med sin entusiasme i mange år fremover.

Dette var stort, Jørn! Gratulerer!

Ps. 
Jørn må selvsagt komme med en artikkel om 
historien rundt Ida i Stein om ikke så lenge.

Vi minner om kommende messer:

Iveland Stein og Mineralmesse: 20. - 21. juni.
Steinmesse Ylämaa, Finland: 26. - 28. juni.

Steintreff Eidsfoss: 17. - 19. juni.
Mossemessa: 26. - 27. september.

Forsidebilde: 
Analcimkrystaller i druserom fra Tuften (Granit AS) larvikittbrudd, Tvedalen, 
Larvik. Største krystall 3 cm i diameter. Funnet av Ingulv Burvald. 
Samling: Norsk Bergverksmuseum. Foto: Gunnar Jenssen. 
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3 Redaktørens hjørne ved redaktør Thor Sørlie 
4 Gardnos - kjempekrateret i Hallingdal ved Thor Sørlie
6 Nyfunn av mineraler i Norge 2008-2009 ved Fred Steinar Nordrum

18 Ikke bare Æresnysgjerrigper ved Trond Lindseth
19 Ny konservator ved NHM ved Harald Foldvik 
20 Romsåsen gruver ved Unni Andresen og Thor Sørlie
26 Unni Andresen - Mor Romsås  ved  Thor Sørlie
27 Portrett av en stein: Kulenoritt ved Knut Edvard Larsen
28 Nytt fra Åheim ved Ronald Werner
32 Mineraler fra Byrud ved Lars O. Kvamsdal
34 Steinmessa i Gøteborg ved Thor Sørlie
36 NAGS Landsmøte ved Thor Sørlie
38 Minneord over Claus Hedegaard ved Knut Eldjarn 
40 Minneord over Stoyan ved Torleif Andreassen og Gunnar Mathisen 




