
Innholdsfortegnelse Redaktørens hjørne

Vi minner om kommende messer:

St. Marie aux Mines: 26. - 27. juni  
Steintreff Eidsfoss: 16. - 18. juli   

        Setesdal mineralmesse: 29. juli - 1. august  
Mossemessa 24. - 26. september

Forsidebilde: 
Røykkvarts med stilbitt fra Lunde i Jølster. Krystall 8 cm lang, synlig del ca. 5 cm. 
Samling: Jan Holt. Foto: Christian Berg/Norsk Bergverksmuseum. Se side 11.

Et nytt ord med geologisk tilsnitt har sett 
dagens lys; askefast.  I begynnelsen så 
jeg på utbruddet fra Eyjafjallajökull med 
interesse og kunne konstatere at Island 
igjen hadde gitt oss en geologisk godbit i 
form av et lite, men spektakulært utbrudd. 

Men det ble mer enn bare det, mye mer. 
Tusenvis av mennesker fi kk kullkastet sine 
ferieplaner og nær familie fi kk noen ekstra 
dager ute i Europa. Utbruddet viste oss 
virkelig hvor sårbare vi er, og det takket 
være ”lille” Eyjafjallajökull! Hva vil skje 
hvis store Katla plutselig våkner til liv? 
Hvilke globale konsekvenser vil det kunne 
påføre oss og over hvor lang tid? Du verden 
hvor sårbare vi er!

Sommer er kommet. Tid for ro og latskap, 
hvis da ikke utfl ukter i fjell og på fjord lokker. 
Dette nummeret vies i stor grad til Iveland 

og Evje og hvilke spennende opplevelser 
man kan få der. Vi håper at forekomster, 
messe, museer og aktivitetstilbud som 
omtales her, kan få fl ere til å få øynene opp 
for denne innlandsperlen, som Setesdalen 
er.  

Steintreffet på Eidsfoss har blitt sommerens 
samlingssted for mang en steinsamler 
og vi håper å se mange av Steins lesere 
der. Det er fl ott at Buskerud og Vestfold  
Geologiforeninger drar lasset for at dette 
arrangement nok en sommer blir arrangert. 
Dette er nummer tolv i rekken!

I år blir det VULKANER, naturlig nok, 
som er temaet, og det bør gi spesielt barna 
et spennende sommerminne.

Ha en fi n sommer med mange spennende 
funn.

Eyjafjallajökull 29. mars 2010. Foto: David Karnå.
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