
Til Roys 70 års dag!Innholdsfortegnelse

Det er med stolthet og glede redaksjonen 
i STEIN kan presentere de  e ”festskri  et” 
som utgis i forbindelse med at en av 
våre trofaste skribenter, Roy Kris  ansen 
(f. 1943), fyller 70 år 6. oktober 2013.  

Her følger vi en tradisjon med rø  er  lbake 
 l 1600-tallets Tyskland. En måte å hedre 

en som gjennom et langt liv har bidra    l 
vitenskapen var å utgi et såkalt festskri  .   
Ar  klene i de  e he  et er skrevet for å 
hedre en som på en usedvanlig måte, 
siden 1970-tallet, har gi   vik  ge bidrag 
 l mineralogien og som har sa   norske 

mineraler på verdenskartet. 

Roy er en enestående, entusias  sk, 
dedikert amatørmineralog (og mykolog) 
full av kunnskap og smi  ende engasjement 
for å se det store i det små. Med undring 
som drivkra   har han utviklet en usedvanlig 
god te   og ikke minst tålmodighet for å 
fi nne nye mineraler. Han har bidra    l at 
7 nye mineraler (hele 5 for Norge) er bli   
beskrevet og karakterisert.  Listen over 
ar  kler der han alene eller sammen med 
andre deler av sin nyervervede kunnskap 
om sine funn er lang.  

Mange har først mø   Roy gjennom 
ar  klene i STEIN. Jeg mø  e han første gang 
på slu  en av 1980-tallet i en skuff  på Musée 
Na  onal de la Geologie i hovedstaden 
på Madagaskar. Her lå en prøve som Roy 
hadde sendt museet i forbindelse med et 
by  e. Prøver fra Roy fi nnes i museer og 
samlinger verden over.  Hans ne  verk av 
kontakter er imponerende.  Alt de  e vitner 
om det som er særlig karakteris  sk for Roy, 
nemlig hans raushet.  Han deler villig både 
prøver, kunnskap og informasjon fra hans 
rikholdige li  eratursamling  l mineraloger, 

profesjonelle og amatører, over hele 
verden. Flere kan fortelle at det var Roys 
oppmuntring og entusiasme som fi kk dem 
 l å undersøke mineralprøven som  l slu   

viste seg å gi ny innsikt og kunnskap. 

Det var noe av de  e som gjorde at han i 
2009 ble den første nordmann og europeer 
som ble  ldelt Pinch-medaljen.  

Norsk mineralogi hadde vært mye fa   gere 
uten Roy. Derfor vil vi også hedre han med 
de  e he  et.

For redaksjonen,  
Knut Edvard 

Bazzi  , He  etjern, Tørdal, Telemark. Krystallen måler 30 x 12 mm. 
Foto: Frode Andersen. Samling: Norsk Bergverksmuseum.

Forsidebilde: Kris  anseni   fra He  etjern, bildebredde 2,5 mm.
Samling/Foto: Joy Desor, Bad Homburg, Tyskland.
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Krystaller av kris  anseni  .  SEM-foto av Alf Olav Larsen.




