
sammen. Selvsagt er vi misunnelige. Men likevel, vi an
grer ikke pa at vi lot turen vrere den gang pa begynnelsen
av 90-tallet, selvom motivasjonen ikke var at en gjeng
utenlandske mineralhaier og notoriske milj0krimminelle
skulle stikke av med stuffen somjeg selvsagt ville ha hatt
i samlinga. Men kj0pe den pa ei messe i utlandet, nei
takk! Faktisk ville det vrert bedre om yare hjemlige ba
lansekunstnere pa lovens sleipe egg hadde tatt hand om
dette, jeg kjenner et par som til tross for klare lovbrudd
har en viss stH og hederlighet i behold og som atpatil har
et reelt behov noen skillinger. Flinke til a levere til mu
seer og samlere er de ogsa, og for kjentfolk greie a ha
med a gj0re, - grasone! De kunne kanskje bli gode
oppsynsmenn og/eller museumsansatte?

Oet gar mange rykter om aktivitene ved Oyrfonn i fjor,
mange har vrert der, mange har sett hva som har foregatt.
Oet er kjente norske samlere og mineralhandlere. Oet har
vrert hysj-hysj, og sj0l fikk vi ikke greie pa dette f0r vi
leste om det i de utmerkede utenlandske mineraltidskrifter
vi har bytteordning med. Et av dem bebuder for0vrig en
st0rre artikkel om dette til h0sten, av en kjent norsk st0r
relse. Vi far f0lge med, men det blir kanskje anledning til
a ta seg en tur for noen og enhver. Kanskje steintreffet i
1999 burde ha vrert lagt til Oyrfonn og ikke til Eidsfoss?

Den store stuffen
Seint i fjor h0st ble det obeservert en stor stuff i apnin

gen til den store drusa pa Oyrfonni. Sa tung var den at det
var sa vidt to mann klarte a flytte pa den. Noen oktober
dager seinere var den vekk!

Oet var visstnok et prakteksemplar og den var str0dd
med anatas, kvarts og adular. Oet skulle vrere artig a fa
tatt rede pa hvor det ble av den, eller fatt hand om et foto.
Men den beh0ver selvsagt ikke vrere sa langt unna fore
komsten. Nedgravd? Eller delt opp i biter og fraktet ned
pa vanlig mate pI'. ryggsekk. Men det koster ikke mer enn
8000kr/time a leie et helikopter, det kan ha blitt 10snin
gen og veien til rask og god fortjeneste. Kanskje befinner
den seg allerede" trygt" i et museum eller hos en cash
villig samleI'.
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