
Slik samler du
fossiler

Stemningsrapport
fra Lunner sentrum
Han lystc godt opp mot de n gr{\ mcllorn
ordoviciske steincn Lcif Hoch , der han
sto og kak ket en varrn augu stdag . Jeg
stoppct se lvsagt straks for asia av e n
prat , rnusc umsteknikkeren fra geologisk
museum pa Teycn og desssuten god
nabo fra Grua , kjenner jeg jo god t. Og
treya da , STEIN-tr0ya. Som sa mange
vii ha , men fa vii kjepe - eller gjere seg
fo rtjent til.
- Du blir ikke sk itten po den fi ne treya di
no da, Lei]?
Det er rnu lig, men det far sta til, 501
kroner var stivt syncs jeg. men dette har
vairt en investering som virk el ig har gitt
god avkastning.
? ??

Jo , etter at jeg begynte a bruke de nn e p i\.
mine srna se k rundt i nabolaget sa finner
jeg de flotteste foss ile r bare jeg setter
foten ut enfor bildera. Dyra bar e hopper
ut av fjellet , det er like lett som a rope
inn bikkja nar det e r ru skeva-r. Men det
kan jo vaire nummeret pa troya , 51, som
er spesielt heldig.*
- Finne r du noe oppi der du stor no da?
Javisst gj0r jeg dct , bare ta e n titt pa
denne. Ta imot!
- Delle 1110 da were ell trilobitt?
Det er det , og det er man ge fler av dern ,
her og nesten aile andre stede r der det er
sedimen trere bergarter. He r pa Hade
land fo rega r det alltid et eller a nne t so rn
bringe r nye ting fra m i dagen . Sa det
gje lder a te lge med .
- God jakt!
Takk det samme for deg og mine rale ne .
ghw
* Det er for tsatt mulig a fa STEIN-t r0ya
(se an. 2 '90) . H usk a angi sto rre lse ved
besti lling.
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Slik skal du
ikke samle

fossiler.
Kjo rkje ta nge n hete r et natu r
minne i Roykenvika i G ra n ko rn
mun e pa Hadeland . Det ble ver
net som en sje lde n fossi lfore
komst 15.01 .1988. Ornradet er
skiltet med rik svapenet og det
hele. Det forhindret ikke tre uten
landske statsborgere , hvorav en
gar pa hegsko le i kommunen , i a
forgripe seg pa fossi lene. To sen 
dager pa ra d i slutten av oktober
var de pa stedet og sam let. Siste
gangen varslet grunneieren len s
man nen som var raskt pa pletten .
D et ble tatt personalia pa ka re ne
og steinene, 10, ble beslaglagt.
Fylkes mannen i Oppland vurde
re r anmeldelse.
- Og det synes vi fakt isk at fylkes
mannen bor gjere. I skjerpende
retning peker det faktum at omra
de t ellers har en srerdeles te tt
po pulasjon av stei ndyr som ikke
er vernet. Og hvor enhver folgelig
ka n samle ganske fritt.
Her har det alt sa vrert en malr ettet
ulovl ig virkso mhe t pa fre de t
gru nn. Steindyra rna ikke fa like
darli g vern som det leven de rav
vilte t na har fatt , etter do mme n i
ulvedrapssaken i Valdres.
ghw
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