
Denna typ av markering ska ll aven st:!
pa tex bestralad kvarts fran Arkansas ,
Pol en , brand ametist mtl. Vissa typer
av bla facettmaterial kan vara myck et
svart att identifiera fargning avo
Vi maste se till att nov iser ej kanner

sig lurade utan vc rkligen far gora sina
fynd. Ma ssarrangorerna i Norden bar
se till att dessa regler efterlevs.
Naval, God lui oc h G ott Nytt Ar.

HALL OGONEN OPPNA
Uppmaninge n ovan ar naturli gvis onodig
for oss amatorgeologer. Jag forrnodar att vi
alia ar pa alerten nar vi passerar ett vag
bygge eller nagon annan pla ts dar man
utfor t sprangning. For nagra ar sedan hade
jag sjalv turen att finna en de l vacker berg 
kr ista ll vid ett vagbygge utanfor Drangedal
i Norge, Under arets seme ster uppmark
sammade jag att man utfort spragngningar
vid ett mindre vagbygge i Kvam i Gud
brandsdalen. Nar jag undersokte platsen
fann jag en liten kvart spegmatit som till 
dro g sig mitt intres se . I kvart sen fann jag
sma dru srum med vackra sexkantiga tavlor
av ilmenit och sma vattenklara bergkristal
ler. Nar jag sa smaningom kom hem och i
lugn och ro studerade stufferna i mikro
skop, fann jag pa en av dem vackr a guld
fargade nalar av ruti! och pa en annan stuff
sma vattenklara alb itkri staller. Saledes ett
praktfynd i mini atyr.
Lenna rt Thorin Code fu nn kan gjores fangs norske veler

Landets ledende steinsenter
Vi har det aller meste av det du trenger til din hobby, enten
du samler eller sliper. Besek ass i var butikk i Porsgrunn,
eller kontakt ass for a fa tilsendt var store gratiskatalog. Vi

sender over hele landet

Engros
Detalj III
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