
STEIN

- Men her er vel ikke mineralsamlere de verste?
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- Nei, men de utgjer en del av blidet. Det
hjelper ikke at vi kan reise pekefingeren og si
at vi er sAfA, og at vi setter smAspor i forhold
til kraftutbyggere, anlegg av skogsbilveger,
turisthytter, taubaner osv. Dessuten er dette
med asamlemineraler ikke lengerforbeholdt
de rike i samfunnet. 0kt fritid og stigende
interesse ferer stadig til at antallet stein
samlere eker, og det er jo en fin hobby!

- Hva medforholdet til myndighetene?
- Det rnA selvsagt ordnes, og basis for alle

parter ma vrere at alle vet hva dette dreier seg
om. Den enkelte nasjonale
stat har rett og plikt (I) til A
se til at dens mineralfore
kornster ikke blir utsatt for
ukontrollert utbytting. Sta
ten forvalter i sAmate vare
felles naturverdier. Forf ta
et eksempel:

Samlere fra mellom- •
europa gjer et fint funn i et
land i Nordeuropa Funn
stedet er fra tidligere godt
kjentlokalt, finestufferhar
lenge vert solgt pAmuseer
rundt omkring i verden. NA, - disse sarnleme
fAr vanskeligheter med evrigheten. De blir
ikke uten videre trodd pA at ryggsekkenes
innhold er beregnet til egen samling og slett
ikke utgjer noen kommersiell virksornhet.
Dettefererigjen til vanskeligheterfor landets
egne samlere. Vi rnA godta at i den grad det
kan drives komrnersielt pA forekornster, sA
maegne innbyggere tilgodesees, oglokalsam
funnet ber ha forrang frarnfor storsamfunnet,
slik blir det f.eks. praktisert i nasjonalparken
Hohe Tauem. Her kan innsarnlet materiale
barebli solgtvidereunderoppsiktog kontroll
av lokale myndigheter.

- BUr ikke dette svoertbyrdkrasisk?
- Mulig det , men enhver steinsamler, enten

han er hjemrne ved sin egen stueder, eller i
utlandet, ma ha klart for seg at det finnes ikke
noe herrelest land, ethvert funnsted har en
eier. Man rnA erkjenne at det finnes lover, og
at det finnes et offentlig vesen i komrnuner,
fylke - stater - som regulerer hva man gj0r og
ikke gjer med naturobjekter man finner og
tilegnerseg. Rettsvilfarelse pAdette omradet
som pAalle andre omrader, beskytter selv
sagt ikke mot straff for den som overtrar
loven. Dette rnA erkjennes selv om det kan
gjere vondt!

- Men har ikke myndighetene ogsa et
ansvar?

- Jo, selvsagt. I de fleste land i Europa er
ikkelovverketentydig. Utenforomradersom
ikke harspesielt vern, er det mye rot. Forhol
det samlere imellom kan ogsa lide under
dette. For eksempel til stridigheter pA godt
besekte forkornster. PAdenberemtesmaragd
forekornsten i Habachtal f0rte dette engang
til at ei gruppe sarnlere bokstavlig talt spylte
vekk en annen gruppe med en brannslange.
Men de hadde akkurat like rettigheter, eller
mangel pAsadan, til Adrive samling der.

- Gj~r mineralsamlere noen nytte for seg
sett ut ifra et naturvemstandpunkt?

• Det er selvsagt bare en svart liten del av
forts. side.239
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inne for ii starte pii hjemveien.
Selvom veeret ikke var helt pii viir side

denne gang, vii jeg fii takke aile for en ny flott
tur og pii gjensyn pii neste 0AK-arrange
ment. Til slutt nok en takk til Frode Andersen
fra Vestfold Geologiforening og Ingulv

Burvald og Olav Stigen fra Telemark Geolo
giforening, som nok en gang stiller opp og
gj0r sitt til at arrangementene blir sii bra!

For 0AK, Thor Serlie, Halden Geologi
forening
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...... Redaksjonelt,
forts. fra side 5

en gitt totalbefolkning som
beskjeftigersegmedsteinsam
ling, bl.a. sarnlere, forhand
lere, museumskurator, viten
skapsfolk, turistarrangerer.
Men disse mii gjere omverde
nen oppmerksom pii serlig
den estetiske siden ved stein
samling. Piien matesiier dette
anvendt naturvem. Det er in
gen tvil om dette, det er noe
som jeg og aile andre muse
umsfolk i hele verden kan be
krefte. Det ii fii samlet disse
merkelige og enna til en viss
grad hemmelighetsfulleskap
ninger fra mineralriket, er en
viktig oppgave for ii rn lagt et
godt grunnlag for 0kt natur
forstaelse, De utgjer en del av
naturens enhet.

Med andre ord, innenfor
dette feltet kan vi si at den
som sier mineralsamling,
bar mene naturvern, og
omvendt.

Kjempeutvalg av
vakre stener i aile regnbuens farver

I ~/? _rastener
I 2 -lommestener

C . smykkestener
7 -=-::1:" / "$ . - krystaller

.- .~- - healingstener
v ;' ~60<.-~

Sma og store gaver til deg selv og andre
Veiledning i bruk av sten.

Individuell kinesiologi-testing av riktig sten

hver sten er unik og har sin aregne skjennhe! og kvalitet 

hver sten bringer opp en hemmelighet fra naturens dyp!

o

Apent 10 -17 (15) ons/tors 10 -19
Arbinsgate 5, 0253 Oslo tel. 22 55 77 99

(like ved Nasjonalteatret & Siottet)

Messer
Noen vii kanskje savne referater fra mes

sene i GOteborg, Umea, Bardu, Kopparberg,
Ry, Kongsberg, Drammen, Stromsbruk,
Outokumpu, Langban, Helsingfors, Yllamaa,
Moss. Vi hartidligere tipset rnessearrangerer
om at STEINs spal ter er vidapneforrapporter
om slike begivenheter.

Vi rnr ingen! Vi rnr knappast beskjed om
narmesseneskal avholdes til neste iir(1994).
Mange av vare lesere etterlyser en messe
oversikt tidlig pii iiret, heist skulle vi hatt den
her i denne utgaven. Det er ikke mulig.
Messearrangerer: VIDm opp, gi et livstegn!

ghw
Redaksjonen avsluttet 16. november 1993.
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