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Beige l blekgule sfære-liknende aggregater av
ferrochiavenni , Blå ell, Langangen. Holotype.
Innsamlet i 1976. Bildebredde: 2mm.
Foto: Roy Kris ansen.

Takk
l Roy som gav verdifulle opplysninger l
denne ar kkelen uten at han var klar over
det.

Gruppe med krystaller av Kris anseni , He etjern, Tørdal, Telemark. SEM-bilde av Harald Folvik, NHM, Oslo.
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Vennen Roy
Av Thor Sørlie

Roy har et stort hjerte og er en raus person. Ingen jeg kjenner har et så stort kontaktne som Roy. Roy kjenner alle og alle
kjenner Roy. Ingen «amatør» jeg vet om
har oppnådd det faglige nivå som Roy
innehar, det ligger virkelig høyt!

Hvorfor akkurat jeg skriver disse innledende ordene, har en enkel forklaring; det var
jeg som var så heldig å få ta med Roy på
hans aller første tur l forekomsten på Heftetjern i 1998 da han fant Kris anseni en!

Min personlige vei l Roys vennskap var
li spesiell. Jeg hadde jo hørt fra steinsamlere i Fredrikstad «at det bodde en samler
på Kråkerøy, som var noe helt utenom det
vanlige og hadde hele sin samling i en skoeske»; i llegg var han så uoppnåelig og i
sin egen sfære, at man omtrent må e ha
audiens.

En fantas sk tur som for Roy ble et magisk
øyeblikk, og e er det har jo He etjern og
Roy vært uatskillelige.

Jeg visste jo at en av hans lidenskaper falt
sammen med e av mine store interessefelt; berylliumholdige mineraler. Vårt første
lille «hei» skjedde på Kongsbergsymposiet
i 1997 og så var det i gang.

Roy Kris ansen ved He etjern-pegma

Takk for hyggelig og givende vennskap så
langt, og lykke l med frem den, Roy!
Mvh Thor

I lfeldig rekkefølge ønsker noen av
Roys venner å hilse han på 70 år-dagen
(se neste side).

en. Mai 2005. Foto: Knut Edvard Larsen.

