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Stein anmeldt i Prosa.
Tidlig i vår fikk bladet Stein og forfa erne
Jørn H. Hurum og Hans Arne Nakrem en
flo blomst i form av et meget posi vt
oppslag i Prosa, li erært dsskri for sakprosa.
Markus Lindholm anmeldte der Stein 4/12
(Svalbards fossiler) under
elen «800
millioner år i et hefte» og sier bl.a de e:
«Om dette heftet fikk lov til å ligge og
slenge uten oppsyn i landets klasserom,
ville det antagelig bety mer for rekru ering
l realfag enn poli ske vedtak».
Jørn og Hans Arne får mye honnør for at
de publiserer si vitenskaplige stoﬀ på
en måte som gjør det le ere lgjengelig
for alle. Lindholm sier videre: «Med
Stein 4/2012 er det slå en bro lbake l
barndommens foreningsliv, som synliggjør
den folkeliggjøringen av vitenskap som
kan oppstå nær naivitet og skarpsinn
kombineres med amatørens entusiasme.»

Vi minner om kommende messer/arrangement:
Mossemessa i Øreåshallen, Moss: 27.-29. september
Mineralmesse München: 25.-27. oktober
Mineralmesse Hamburg: 6.-8. desember

Forsidebilde: Kvarts fra Hardangervidda med inneslutninger av
klori og ru l. Bildet er et utsni av krystallen l høyre.
Bildebredde på forsiden er ca. 6 mm.
Samling og foto: Egil Hollund.

Faksimile av anmeldelsen i Prosa.

Vi føler så avgjort at flere og flere faggeologer gjerne publiserer stoﬀ i Stein på
en måte som alle kan forstå, og vi hilser
de e selvsagt hjertelig velkommen.

Hva skjedde, Norsk Bergverksmuseum?
Flere av Steins lesere mo ok for en
d
lbake en invitasjon fra Norsk
Bergverksmuseum der de, sikkert med
stor forundring, ble invitert l et foredrag
av Marianne Behn om krystallhealing på
museet.
Norsk Bergverksmuseum er jo museum
med sølvska ene vi er stolte av og som
i mange år har vært medarrangør for
Mineralsymposiet, så hva er nå de e?
Vi håper at de e var en administra v
glipp, for vi ønsker at museet skal arbeide
med geo-faglige emner, gruvehistorikk
og en stadig utvidelse av sin flo e
mineralsamling, og ikke fri l et ny
publikum ved å være et talerør for healing
og alterna v medisin.

