
Huan hadde mange fine stuffer fra Kina og i fra
Asia forovrig. Etter var vurdering ikke spesielt rime
lig priset, men det var nok "vciledende" det meste.
En dcl av det sam var lagt fram er innfelt midt i bildet.
Et eksempel: Akvamarinstuffen (innfelt bilde), ville
han ha 4500 (NOK) for. Fin stuff, men i stiveste laget.

Sa fikkjeg preve meg sam innkjopsveilcdcr:
"Hva mener du sam har greie pa dette at vi bor gi

for denne".
Det val' Brit Elizabeth Sauarog senn sommente at

jeg burde ha pciling pa hva en gl"0nnfargesprakende
8 em pyromorflttstuff burde koste. Seiger ville "a
180. Sajeg foreslo at hun skulle by 100. Det var kan
skje for mye, for stuffen skiftci eicr ganskc raskt for
120. Men aile var fomeyd, og slik skal det vrere. De
mente fomvrig at det a tilbringe lordagsfonniddagen
pa steinmcssc hadde vist seg a vrere en god ide.
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Intercssanl og l<ercrikt for store og sma. Sauar kunnc
ellers forte lie at det varved a se "finc" og fargerike
steincr at hcnnes interesse for gcologi ble vekket. Et
museumsbesok pa Smitsonian Institution i Wash
ington. Derfra gikk del slrake veien til geologistu
dium ved Universitet iOslo, og na er hun "oljegeolog"
i D 0 og blant annel beskjeftigel med a analysere
data (seismikk og sJikt) fra Gulfen. Men na sku lie
Sauar og restell av familien satse pa afinne steill- og
mincraler ute, hirer til de klassiske ekskursjonsfeltellc
fra studietida sto na pa programmet, ilwcrtfall til va
reno

"Og sa kall jo skolen fa litt drahjelp av ass tilnatur
fagsundervisningen. den har sa alt for lenge vrert
nedprioritert neslen neglisjerl. All honnor Iii Kristin
Clemel sam har salt i gang med kunnskap inn i sko
len igjen!"



Og det menle selvsagt en gammel skolearbeider
vm vel talt!

Ved siden av val' venll fra Kina sto tmfaste Mag·
nus Svendsli. Han hadde nye ling Aby pA fra gamle
forekomster. Han fil1l1er alltid noe:

Kalsitt pA kvarts (over) fra Krystallhallgen (fint
navn), Hattfjelldal, Nord Twndelag.

En praktfull bergkrystallstuff (oppe til hoyre) med
spesielt klare krystaller fra Store Bjornhusdal,
Namskogan.

Denne (til hoyre) perimorfosen, albitt etter kalsitt
hadde Trond Bergstrom. Fra E 18, Nykirke, Borre,
Vestfold.

Og sA var del at en blid og smilende Lars Erik
Heitoml kom i mot meg. Flan
kert av solide Bjom SkArog Jan
Holt. Men det var ikke rart
16aringen smilIe. Han hadde
lItforl mcsterslaget pA en stein
han fanl ved Kapp pA TOlen.
Pang! Og ammonittens inne
IlIkkede tilv",relse var sllltt. SA
fin val" den at den ble karet til
messas beste fossil. Nar han
ikke leter mineralcr og fossile
gAr Lars Erik pA Dokka videre
gAende skole, driver idrctt mcd
blanl annel triatlon og spyd
kasl. Piano blir det ogsA tid Iii
innimcllom. Ait dette skal han
gjore mcr aV,men framfor alt sA
blir det stein framover. Vi IraI'
han. Dctte val' en energibunt.
Lykketil!
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Telje Andersen hadde vrert innol11 ved Tinnsjeen
og henlet seg en gruppe (over) med kvarlskryslaller
neslen helt dekkel med hemalill Uernglans). En Illr

po Hardangervidda vest hadde det ogsii blill tid til.
Riktig fine mtilnaler var del pa denne kvartsstufTen.
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En nydelig innfatning til en praktfull stein.
Rutilkvarts fra Hardangervidda. Mester forden: J0m
Selmer Olsen, fisker fra Andoya, under omskolering
"til alt som har med stein agjere; prospektering,
gemmologi, gullsmed, slip, 111m". Etter hans eget ut
sagn. Og det skjer ved Kristallen i Lannavaara AS
(sjekk, www.kristallen.com). Og det gar veldig bra
faktisk sa bra at J0m gikk hen og vant med beste slip
pa Mossmessa, ikke rart han er fOrJ1eyd.

Strenge, men reufer
dige.

Juryen i aksjon. De
beste sluffene i ulike
kategorier skal kares.

Og Bjarne Grav hadde vrert i Solumsasen og fun
net seg en fin mangefarget fluorittbit. Ikke fin nok
syntes han. Han fikk Magnus Svcndsli til a fasett
slipe den. - Lurl. Den ble riktig vakker.
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