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Redaksjonens hjørne
Sliping av smykkestein av Terje Rydland
Med sans for linjer og det estetiske av Knut Edvard Larsen
Et dugelig stein-menneske av Jan Stenløkk
Follo Geologiforenings jubileumstur av Reidun Øien
Bokanmeldelse, Norges Mineraler av Knut Edvard Larsen
Alf Olav Larsen får Pinch-medaljen for 2011 av Roy Kristiansen
IMA-kongress i Budapest 2010 av Roy Kristiansen
Bokanmeldelse, P.W. Lund og knokkelhulerne i Lagoa Santa av Jan Stenløkk
Bokanmeldelse, Grotter - Norges ukjente underverden av Thor Sørlie
Samling med slipte steiner av Trond Lindseth

Vi minner om kommende messer/arrangementer
Mineral och smyckstensmässan i Göteborg: 2.–3. april
Kongsberg Mineralsymposium: 21. mai
Iveland stein- og mineralmesse: 18.–19. juni
Euro Mineral, Sainte-Marie aux Mines: 23.–26. juni
Steintreff Eidsfoss: 15.–17. juli
First International Mindat.org Conference 13.–17. juli
Setesdal mineralmesse: 29.–31. juli
Forsidebilde: Slipte steiner i mange variasjoner.
Samling: Beate og Trond Lindseth og Buskerud Geologiforening.
Foto: Trond Lindseth.
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Redaksjonens hjørne
En ny steinsesong står for døren med turer,
symposier og messer. Forventningene om
spennende funn og hyggelige sosiale treff
er der allerede. Det er noe av det som gjør
hobbyen vår så spennende og lokkende;
kanskje det er i år det store funnet skal
gjøres!

Uansett, en ny arena for fellesskap rundt
interessen vår har dukket opp og flere
norske samlere har allerede meldt seg på.
Adressen til konferansens hjemmeside
finner dere nedenfor, og MinDat, som
kunnskapskilde, kjenner sikkert de fleste
til.

Funn, ja, det er jo helt utrolig hva som har
skjedd i de siste par årene. Norske funn av
mineraler, nye for vitenskapen, har dukket
opp ett etter ett og flere kommer. Det at
flere av våre gode venner og kollegaer gjør
disse nyfunnene, gjør naturlig nok sitt til
at drivkraften hos alle oss andre øker litt
ekstra. Vi går spennende tider i møte!

Dette nummeret har lenge vært planlagt
som temaheftet rundt cabochonsliping.
Vi håper at det arbeidet medlemmer av
Stavanger Geologiforening har gjort kan gi
inspirasjon og tips til at flere får lyst til å
prøve seg på denne siden av hobbyen vår.

En e-post dukket opp for ikke mange
dagene siden. En invitasjon til det aller
første MinDat-symposiet i Lwówek Śląski
utenfor Wrocław i Polen. Et arrangement
med steinturer, foredrag, workshops og
messer, 7 dager til ende, fra 10. til 17. juli.
I denne invitasjonen ligger jo mye av
kjernen i hobbyen; sosiale aktiviteter rundt
geologi og mineralogi.

Flere temanumre er under planlegging,
og har du eller din forening ønsker om å
få publisert små eller store artikler, så ta
gjerne kontakt.
Lykke til med en ny samlesesong!
http://www.mindatconference.org/
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Det var jo også bakgrunnen for at
Steintreffet på Eidsfoss ble dratt i gang
i 1999; en viktig arena for hobbyen vår
skulle skapes. I år går det 13. Steintreffet
av stabelen 15.–17. juli!
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Lars Kvamsdal, Skjetten
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Løsningsordet ble KRAGERØ
og boka ”Larvikitt” er sendt.
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Derfor passer det oss dårlig at symposiet
i Polen faller samtidig med Steintreffet på
Eidsfoss, men kanskje det symposiet en
gang i fremtiden vil bli lagt til Norge og
dagene før steintreffet på Eidsfoss?
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Vinneren av STEIN’s
julekryssord 2010 ble
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STEIN sender sine gratulasjoner.
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