Redaksjonens hjørne
Sommeren går mot hell og nye utfordringer
venter. Mange av dere har sikkert som oss fått
en sommer med flere spennende funn og fine
turer i inn- og utland, der mineraler, fossiler og
geologi har hatt en sentral plass.
Ett annet høydepunkt har vært av det litterære
slaget, for i vår dukket endelig en etterlengtet
bok opp; boka om Langesundsfjorden. Dette
utrolig spennende geologiske området fikk
endelig den boka det fortjente og resultatet sto
også til de grader i stil. Et kjempeflott verk!
Både mer omtale og en anmeldelse finner du
i dette bladet.
Det vi har hatt av nyere, norsk litteratur fra
Langesundsfjord-området, med beskrivende
tekster og bilder, var Stein nr. 1/1991. Dette
nummeret vil stå igjen som en av klassikerne,
så ta godt vare på det!
Vårt ønske er at Stein blir mediet der vi kan få
lese det nye som skjer i bl.a dette området, og
at det kanskje kan bli et ganske fast innslag i

fremtiden, for noen ny fremtidig bok herfra vil
nok neppe komme. Alf Olav Larsen og hans
medarbeidere har fått erfare hvor mye som
skal til for å få utgitt en bok. Kun 1000 bøker
er trykket, så kjøp boka nå; den vil for alltid
bli stående som en klassiker blant geologiske
bøker.
Er du en av dem som flytter eller skal flytte?
Stein får jevnlig et antall blader i retur hvor
”ny adresse” oppgis som grunn fra Postens
side. Redaksjonen ber om at Knut Edvard får
beskjed om dette og at sekretærene i de klubber
som har direkteutsendelse følger dette nøye
opp.
Bildet til Frode Andersen av helvinene på s.
145 i Langesundsboka, er et av våre absolutte
favoritter, og skal få runde av disse få ord i all
sin skjønnhet.
Ha en fin høst.
Knut Edvard, Trond og Thor

Helvin og ægirin på analcim. Fra Vevja larvikittbrudd, Tvedalen.
Den største helvinkrystallen er 1,5 mm i diameter. Foto og samling: Frode Andersen.
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