
Vi prever:
Jeg har et solid stykke Norge i handa,
eller rettere i hendene, for det er fak
tisk ganske stort ea. 25 x 25 x 17 em.
Som de fleste av oss veit sa er slike
biter av fedrelandet sa mangt. Denne
biten er en grovkrystalinsk, redbrun
nordmarkitt fra ei vegskjeering pa Ha
delands estas, Den ble slengt bak i bi
len en varm sommerdag. Det som
gjrIJr den interessant er aile de srna
hulrommene pa overflaten, for ikke a
nevne aile de srnadrusene som kans
kje, nesten helt sikkert er inni. Der kan
det jo bade veere strupianitt, blrIJffitt
og det nye mineralet nagsnyttitt. Pro
blemet er na som sa ofte f0r, jeg far
det ikke under mikroskopet! Her er
det at BjrIJrn Skars (Norsk Naturstein)
knekker kommer glidende over asen
fra Toten. (De produserer ikke bare
pottitt der),

Sa til verket :
- inn med steinen
- jekker opp til den evre kniven bere-

rer steinen
- justerer knivene slik at de star para

lellt
- ned med det gjennomsiktige be

skyttelsesdekslet
- jekker videre
- steinen begynner a yte motstand.

Det spruter mot dekslet
- jekker videre, hm, - holder dette
- der ! - et voldsomt brak og steinen

deler seg i to etter knivenes plasse
ring

- deler steinen opp til «pukk» etterh
vert og far nok materiale til mange
mikroskoptimer.

Ukontrollert deling av store steiner
med pafrIJlgende edeleqqelser gjrIJr at
en steinknekker fyller et behov. BjrIJrn
Skars variant av arten ser for oss ut til
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a veere god og solid. Den er bruks
vennlig og sa enkel at selv far klarer a
bruke den. Den gjl2lr jobben den skal
og har et tiltalende utseende. Nesten
stuernebel.

Et lite minus: Stein vii lett kunne falle
ned pa golvet slik maskinen er na. For
bedre sikkerhet mot edeleqqelser ber
det dertor settes pa et nett eller ei
plate pa baksida slik at steinbitene blir
fanget opp .

Prisen, 3500 kroner, synes ikke hey
om en ser hva tilsvarende redskap
koster i utlandet.

HEALING:
Helbredelse
med krystaller
Healinq-belqen har tydligvis nadd
Norge. Noen av oss vii vel kanskje
benytte denne sjansen til a bli kvitt
noe skrot . Men veer snill, lov ikke noe
nar noen finner noen «varme» kvart
sbiter i kassa di. Og veer oppmerksom
pa at healing-folket deler krystallene i
tre kategorier; feminine , maskuline og
tvekiennede. Ikke le, dette er alvor for
mange. Og husk kvartskrystaller ble
brukt i krystallapparater (radio) tidli
gere og brukes fremdeles i elektronik
kindustrien. Sa om vi ikke har den om
halsen eller gar og gnir pa den til dag
lig, sa styrer de likevel var hverdag i
stor grad.

MAL i em: Heyde 64
Bredde 50
Dybde 20

Sterste apning mel/om knivene.. . 18
Minste apning mel/om knivene (ved
oppskrudd jekkskrue) 0
JEKK: hydraulisk 10 tonn

KNIVER: dreibare 360 med kam spe
sialstal

DEKSEL: axxis pc polyearbonat,
6mm, buet og hengslet i overkant

TOTALVEKT: 50 kg

MA TERIALE: stal

OVERFLATE: bla lakkmaling

MER OM KVARTS
Det gikk ikke sa bra for EI
kem/Norcems produksjon av super
rein.kvarts i Drag. Selskapet er slatt
konkurs og refinansiert etter kraftig
tap pa titalls millioner kroner. Det skal
proves igen og ubekreftede rykter vii
ha det til at de ser seg om etter rei
nere rastoff, Bardu er nevnt i denne
sammenheng.
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