
Arne Mol~kken

Steinmilj¢et hal' mistet en av sine frem
ste personligheter. Arne Mol¢kken d¢de
den 12 juni, 63 ar gammel.

Arne val' aktiv og fremtredende pa en
rekke felt innen steinhobbyen. Mest kjent
val' han som systematisk samler av topp
stuffer. Han hal' gjennom arene bygget
opp en vakker og imponerende samling.
Arne hadde en velutviklet sans for det
estetiske og kan betegnes som en l<ere
mester i a preparere mineraler. Sin estes
tiske sans dro han ogsa veksel pa i sin
produksjon av steinbord.

Selv hadde jeg gleden av a bli kjent
med Arne under de mange turene Bj¢rn
Solli og jeg hadde sammen med ham til
Osa kraftverk i slutten av sytti- og be
gynnelsen av attiarene. Osafunnet h¢rer
med til h¢ydepunktene bade for Arne,
Bj¢rn og meg som steinsamlere. I tillegg
til a vcere meget kunnskapsrik val' Arne
alltid positiv. Han val' robust og ga ikke
opp med det f¢rste. Som venn val' han
snill og ytterst gavmild. Det val' hygge
lig a reise pa tur med Arne, tiltross for at
han alltid fant de beste stuffene.

En gave?
Noen av yare lesere viI finne en postgiro

innbetalingssblankett i bladel. Vi hal' for
mange blanketter og viI gjerne bli av med
dem f¢r de blir ugyldige (1998). Tanken er
at vi viI gi leserne en anledning til a gi et
gaveabonnement til noen de synes fortje
ner det, - og oss selv et st¢rre opplag. Godt
tenkt, ikke sant?

Ingen blankett i ditt eksemplar? Bruk en
vanlig fellesblankett; kontonummeret vart
er: 0803 2734333. Og husk a fylle ut feltet
for hvem som skal ha bladet!
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Arne fant fIere nye mineraler i Norge. I
tillegg til a samle pa utstillingsstuffer in
teresserte han seg for mikrostuffer. Nar
Arnes navn nevnes viI han automatisk
knyttes til mineraler som ametyst fra
Adals Bruk, lazulitt og thulitt fra Elverum
for a nevne noen. Arne val' aktiv i
Hedmarken Geologiforening gjennom
mange ar.

Arne val' rolig i sin framferd og er kjent
i milj¢et som en st¢dig og palitelig per
son. Han tilh¢rte dem som skaper det
positive i det norske steinmilj¢el. Han val'
smalaten av natur og en fIott person for
de av oss som hadde gleden av a lcere
ham a kjenne. Arne kjempet tappert til det
siste og ga ikke opp selv etter at kreften
hadde slatt ham ned pa nytt.

Arne d¢de rett f¢r han og Jorunn skulle
feire 30 ars bryllupsdag. Det norske stein
milj¢et deler sorgen med JOl'unn, barna
Kjersti og Vidal' samt den ¢vrige familie.

Sjur Dagestad

Rettelser til nr. 2/97
Illustrasjonen
pa side 71 viser ikke bandgneis fra Volda.

Avbildet stein er sliregneis fra Molde, For
fatteren av artikkelen, Inge Bryni, ba oss
om a rette opp dette i god tid f¢r bladet gikk
i trykken. Dette hal' vi dessverre oversetl.
Vi beklager.

Kommafeil
Anatas, Sjoa nederst pa side 49, er 1,1 mm,

ikke 11 mm som vi feilaktig hal' skrevet.
ghw/red.




