Stian og Stine fo ran" steinbordet"

Av Bjern Pettersen
Stian (10 ar) og mamma Stine er a se pa hvert
eneste manedsmote. Ivrig falger de med, og nar
loddsalget starter er de ivrig med i handelen.

- Trekningen er det mest spennende p d hele
motet, ma Stian innremme.
- Men sa hal'j eg vunnet en god del ogsa !
Og at steininteressen er pa topp , rar jeg se nar
j eg kommer til inngangspartiet til familien Skui
Myrhaug.

- "Skrotstein ", j a vel, men likevel for fin til a
kastes, sier mamma Stine.
Og inne pa kjekkenet er bordet dekket med
diverse mineraler, men det er i pavente av at
klassen til Stian, 5b ved Asen skole i Mjendalen, er ventet hvert eye blikk.
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- Hvordan begynte na dere med stein da?

- Det begynte fo r ca. 3 ar siden , sier Stian.
- De bygger fcelt borte i Asen vest, og der fant
j eg en liten fo ssil av en trilobitt og en blekksp rut. Dette val' like f or steinklubben skulle ha
messe, og del' kunne vi ga og sp erre hva ting
val'for noe. Da j eg kom ned pa Buskerud Storsenter og viste f ram foss ilene, val' det steinsliping del' ogsa. Da ble jeg hekta.
- Men mamma da?
- Hun val' bare medfor a passe pa meg, men
j eg merket at ogsa hun begynte a bli interessert. Og da hun fikk se slipemaskinene so m
medlemmene i klubb en brukte, val' del gjort fo r
hennes del ogsa.

- Sa na er vi like ivrige begge 10, skyter mamma Stine inn, og fortsetter:

Her er det Hematitt-kry stallerdet letes etta Verd 0
merke seg er at Stian alltid bruker vernebriller nor
hamm er og meisel er i bruk

Her er Stian po foss iljakt i Vikersundbakken

- Jeg ensker a lcere slip ing. Vet dere har arrangert slipekurs tidligere, men det var fo r min
tid. Gar det ikke an a demonstrere slip ing pa
mandager, da? sper Stine.

- For uten fossiler, har dere funnet mange fine
stei ner ?
Det var veldig artig pa turen til Byrud, hvor
vi lette etter smaragder, sier Stian og viser fram
en liten krystall han tyde lig er stolt avoIkke stor,
men sannelig, det er ikke lett a finne brukbart
materia le nar hundr evis graver i de samme gropene ar etter ar.
- Og sa skulle jeg enske at vi var jlere unger
i klubben, sier Stian.
- Scerlig nar vi er pa tur, hadde det vcertfi nt.
Jeg kj enner jlere som er interessert, men de ma
jo ha fo lge av voksne.

- Du synes ikke det er litt vanskelig a forsta
alt nar det er foredrag og sant da, Stian?
- Jo, noen ganger, men da Jern Hurum bese kte klubben ogfortalte om dinosaurer; var det
veldig spennende. Han var innmari jlink til a
fo rtelle. Og sa er det alltid spennende nar vi
trekker gevinsten pa slutten av motet.
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