2

STEIN 2-2012

Innholdsfortegnelse i STEIN nr. 153
3
4
8
11
12
22
23
24
26
27

Redaksjonens hjørne
Thortveititt og litt om scandium av Rune Selbekk
Bare sånn helt tilfeldigvis så hadde vi nevene fulle av Oslo-ametyst
av Alexander Foss og Morten Bilet
STEINs Ærespris delt ut for første gang av Thor Sørlie
Noen funn av mineraler i Norge 2011-2012 av Fred Steinar Nordrum
Geosof - Herman Leopoldus Løvenskiold av Torgeir T. Garmo
Kopparberg Stenmarknad i ny drakt av Thor Sørlie
Ellingsenitt, et nytt mineral fra Aris, Namibia av Astrid Haugen
Reisebrev fra Marokko av Jan Stenløkk
Sett i et elektronmikroskop av Harald Folvik
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Danekræ et dansk fænomen av Peder Flansmose
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Døpefonter hogd i norsk marmor av Dagfinn Trømborg
Totenprinsessa er ikke lenger noen prinsesse av Magne Høyberget
Trip Report Namibia 2009 av Lennart Borg
”SAMLET” av Thor Sørlie

Vi minner om kommende messer/arrangement:
Mineral & Gem, St. Marie aux Mines: 21.-24. juni
NAGS Steintreﬀ Eidsfoss: 20.-22. juli
Kopparberg, Sverige: 28.-29. juli
Mossemessa i Øreåshallen, Moss: 21.-23. september
Mindat.org konferanse, Midelt, Marokko: 1.-12. november
Forsidebilde: Skapolitt delvis fortrengt av epidot, krystall ca. 6 cm.
Fra Stoa, Arendal. Samling Vegard Evja.
Foto:
Christian Berg, Norsk Bergverksmuseum.
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Redaksjonens hjørne
Det som preger artiklene i dette nummer
er funn. Både funn av danske fossiler,
døpefonter og mineraler.

Geosof, nettopp for denne måten å dele
sine funn på. Dette er et eksempel til
etterfølgelse!

I nr 2 har vi en årrekke nå i samarbeid
med Fred Steinar Nordrum ved Norsk
Bergverksmuseum og Kongsberg mineralsymposium publisert en oversiktsartikkel
med mineralfunn som er gjort i det siste
året, vesentlig av amatørgeologer.
Alexander Foss og Morten Bilet deler også
med oss i en artikkel funnet av ametyster
fra Midtstubakken. Vi er takknemlige for de
mange som vil dele sine funn og historier
med oss. Det er ikke bare artig å lese om,
men det er også av stor vitenskaplig verdi
at disse funnene på denne måten blir
registrert.
Takk til alle dere som deler på denne
måten!
Vi skulle gjerne hatt flere slike artikler om
ulike funn. Om du ikke selv skriver selv, ta
kontakt med redaksjonen, så kan vi se hva
vi kan lage sammen.
Mange mineralfunn er gjort i steinbrudd
og i forbindelse med veiutbygging eller
sprengningsarbeider til boliger. Uten
at amatørgeologer har hatt sine øyne
med seg, ville ikke disse naturens egne
kunstverker blitt bevart fra å bli destruert
eller brukt som veifyll.
Å samle mineraler er å verne, men da må
dette deles med publikum!
Noen finner også noe som viser seg er helt
unikt og nytt. Vi kan for eksempel lese i
dette nummeret om hvordan mineralet
thortveititt ble oppdaget, og om det nye
mineralet ellingsenitt som er oppkalt etter
en nordmann. Mange samlere deler sine
funn med museer, slik at de kan bli tatt
vare på for ettertiden.
Herman Leopoldus Løvenskiold er en
av disse. Han ble nylig æret med tittelen

Geosof prisen ble delt ut av Torgeir T. Garmo,
Rune Selbekk og Fred Steinar Nordrum.

Sommeren har meldt sin anmarsj og med
den følger turer, messer og opplevelser.
Først NAGS-turen til St. Marie og Eifel,
deretter Steintreﬀet på Eidsfoss 20. – 22.
juli, og når nå Kopparbergmessa er flyttet
til siste helg i juli, betyr det at utstillere og
publikum kan få med seg to messer med
en ukes mellomrom.
Det er flott at vi unngår kollisjon mellom
arrangementer, for i vår lille del av verden
er det ikke flust av dem.
Lykke til arrangørene!

Doppepinner til salgs
24 doppepinner i metall.
Ikke brukt.
Selges for kr. 1500,- inkl. porto.
Kontakt tlf 75 75 44 97

