Bruk vernebriller
- for synets skyld
av Jan Strebel

l eg bruker for egen del konsekven t vemebriller pa steintur, i situasjo ner nar jeg selv
eller andre i nrerheten arbeider i fjellet sa
splintene fyker. Men det forundrer meg mye
at jeg ofte er alene om a bruke vernebriller.
Selv garvede steinsamlere (eller kanskje
forst og frems t disse?) lar brillene ligge, om
de i det hele tatt har noen. Noen lukker
ey nene eller snur ansiktet bort idet slaget
faller, andre gjer ikke det engang.
l eg skal medgi at brillene hverken er
behagelige a ha pa seg, eller gode a se
gjennom nar de blir stevet, eller etter noen
tids bruk ogsa passe ripete i glasset. Dessuten dogger det inni dem nar det blir kald t.
Men de beskytter ey nene, og i mitt tilfelle
dessuten dyre brilleglass. Brillene veier nesten ingenting og tar heller ikke mye plass i
sekke n.
l eg har ikke konkret kjennskap til tilfeller hvor ey ne har gatt tapt eller blitt alvorlig
skadet, men jeg har sett steinsplinter treffe
huden sa blodet renner. Da kan man bare

tenke seg hvordan det ville gatt hvis det var
et eye som ble truffet. Ma det skje en ulykke
fer aIle skjenner at dette er farlig? Og hva
med ansvarsforholdet hvis en person banker, og en annen som star ved siden av uten
vem ebriIler blir truffet? Er den som slar
erstatningspliktig, eller rna en som stiller
seg opp for a se uten briller ta ansvaret selv?
La oss slippe a komme opp i slike situasjo ner !
l eg gar inn for a here nybegynnere a
bruke vernebriller, og prover ogsa a minne
andre om det. Det ser imidlertid ikke ut til
a ha noen sserlig virkning. Er det bare jeg
som er overs pent og overforsi ktig, eller er
det de fleste andre som er sleve? La dette
vrere en oppfordring, enten til at man skjerper seg, eller hvis noen er uenig med meg,
til en debatt om temaet!
I mellomtiden kunne jo de som handler
med utstyr for amatorgeologer underseke
om det kan skaffes, eventu elt lages, lese
glass til veme briIler for en billig penge.
Glasset i brillene er modent for utskifting
lenge fer resten er det, og kan som regel
skiftes pa enkelt vis.
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