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spratt ut og ned pii bakken. .... Trodde
jeg. For da jeg skulIe sette den p1i plass
igjen sii jegat den faktisk allerede var pii
plass, - spissen! Tvers avo Ja,vel hm,
hm. Sii var det flatmeiselen. Pii plass
med den. To slag, - bang Ivers av, ogsii
med denne. - Jeg miitte Ie.

Forii forsikre megomatjeg ikke ville
d0mme feil, dro jeg opp av sekken
reservemeiselen min. Den er omtrent av
samme dimensjon som de to brukne.

Den bIe satt p1i plass idet lille hullet etter
spissmeiselspissen. Fire slag med ham
meren og 10sflaket 10ftet seg pent.

Jeg kan forsikre om at det hele tiden
var rene slag, i meiselens Iengderetning.
Billigmeislene er med andre ord full
stendig ubrukelige til viirt bruk. Stli
let(?) de er laget av kombinerer iipenbart
ikke seighet og hardhet pii en slik miite
at de kan brukes p1i stein. Denne redska
pen kan neppe brukes pii annet enn
pimpstein - lavatuff eller annet isopor
liknende materiale.

Produsentland: Kina (folkerep.)
Import0r/grossist (som skal prise seg

Vi pr0ver
Jeg er rett som del eren lur innom han

Jan p1i bua, noe byggevirksomhet har
jeg hatt g1iende her p1i bruket de siste 20
1irene, sii en plukker stadig med seg litt
spiker, noen Lecablokker, mm.

Men her om dagen da jeg var ute i
slikt rerend, fait mitt nysgjerrige blikk
p1i en haug med gildorange meisler,

siigarmedhiindtak me:d:..'..:'s:.:kr:..:e:.:ns:.:es::.k.:.::j~erm_'_'. -~~:"":':":::::::-::-.:::::-:::::::---:;;;;~
15,-kr. sto det p1i
lappen! Spisse og
flate samme pris.

P1i sp0rsm1i1 om
disse kunne vrere
noe tess, svarte han
Jan, rerlig som han
er, at det visste han
ikke noe om. Men
om ikke jeg som
bruker slike, ofte
kunne ta dem pii
test? Pengene tilbake om de ikke holder
m1il, var hans likeframme tilbud. 30
kroner/to meisler skiftet eier.

PM01gende10rdaggikk meislene ned
i sekken, under brerspannene, en kom
mer alltids forbi en nordmarkittblokk
eller to med noen sprekker hull som
roper om 1i bli unders0kt nrermere. Etter
endt brer0kt s1i ble det til at jeg ville
pr0ve meg p1i en slik. Et stort flak var
10st fra resten av ei blokk. Det fortaIte
11ita oss. Men den sugde fast, lett match
for en spissmeisel! Den nyinnkj0pte ble
plassert strategisk i sprekken. To slag,
den dro litt innover. Tredje slag, den
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lykkeligoverjegikkesto alene~Vidda
med juggelet):Vekssentrum

Fabrikat p~ meiselen* som gjorde
jobben: (250MM) ATHLET C.V.
(LUFfHARTER-KOPFVERGUTET)
(stAr det sHitt inn ~ meiselsida) Vi tok
kontakt med Vekstforum og fikk tak i
sjefen, Am0y. Han var velviljen selv og
stiUte seg uforst~ende til at meislene
skulJe vrere ~ d~rlige. De hadde solgt
disse meislene fra Kina i over et ~r og
hadde aldri mtl klager fra forhandlere.
Han lovte ~ sende meg et par nye "siden
jeg m~ue ha kommet over et spesielt
d~rlig parti". Samt et par hollandske,

10rdagskvel

Du skulle ha vrert her!

???
Ja, for delle er et kjempearrangement

???
Vi har det trivelig og turene var bAde

sosiale og utbytterike blandt annet ble
del fun net store ....

noe dyrere (hollandske) sam jeg og~

gjerne kunne "teste". Jeg takket og lo
ver ~ komme tilbake til saken. Overfor
STEIN-Ieserne og Vekstsentrum. Og
muligens ForbrukerrAdet evt. Statens
materialpr0veanstalt, hvis det eksiste
rer.

*Denne meiselen fantjeg ved en fin
forekomst iSultjelma-trakten i fjor. ~
herved en hjertelig takk til, sannsynlig
vis utenlandske samlere som rater bort
redskapen sin i kloritlgj0rme.

ghw

Er del noen som lean tenke seg askrive
om dette?

la, Sissel Marie Caspari har sagt hun
skal skrive og hun har taU mange bilder.

Bra!
Og det ser ut til at det blir en fin fest,

Bjordam skal spille trekkspill og rekene
er pA plass og ....
Skriv! ghw
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