Roy Kristiansen tildelt Pinch-medaljen.
Av Thor Sørlie
Så skjedde det; 12. januar mottok Roy Kristiansen
beskjeden at han var tildelt den prestisjetunge
Pinch-medaljen for 2009, amatørmineralogenes
Oscar.

Hver søndag holdes det foredrag på Naturhistorisk museum, her er et utvalg av
vårens foredrag. Alle kommende foredrag finner du på våre websider:

www.nhm.uio.no

Søndag 1. mars kl. 13, Vulkaner på Island.
Foredrag ved Rune Selbekk, NHM. Auditoriet, Zoologisk museum
Søndag 15. mars kl. 13, Kambrium – urtiden da livets mangfold eksploderte.
Foredrag ved David Bruton, NHM. Auditoriet, Zoologisk museum
Søndag 29. mars kl. 13, Darwins evolusjonslære – før og nå.
Foredrag ved Nils Christian Stenseth, Biologisk institutt. Auditoriet, Zoologisk museum.
Søndag 14. juni kl. 13, Bylandskap – steinlandskap. Byvandring i Oslo sentrum.
Ved Anne Birkeland og Cecilie Webb, NHM. Oppmøte: Trappen til Nationaltheatret

Som første europeer mottar Roy denne prisen
som en æresbevisning for sitt utrettelige arbeid
og sine viktige bidrag innen avansert amatørmineralogi. Denne prisen, som første gang ble
utdelt i 2001, skal annen hvert år deles ut til en
ikke-profesjonell og har fått navnet etter den
første vinneren, William W. Pinch, som etablerte og ga det økonomiske grunnlaget for prisen.
Han er en lidenskaplig og grensesprengende
hobbymineralog fra Rochester, New York. Roy
ble nominert av prof. Edward Grew, som sendte
sin begrunnelse til prof. Peter Burns, president
i ”The Mineralogical Association of Canada”,
høsten 2008 og i januar ble Roy altså den verdige vinner.
Roy drar til overrekkelsen i Tucson, Arizona 14.
februar i forbindelse med den store steinmessa
der, og overrekkelsen utføres av prof. Frank
Hawthorn, den mest siterte ” geoscientist ” i
verden. Han blir der noen dager, og i tillegg til
medaljen i 24 karat gull, dekker prisen også alle
utgifter til reise og opphold til USA.
Å kalle Roy en amatør faller sikkert mange litt
vanskelig, men bruker vi definisjonen på en

amatør, ”en som med lidenskap går inn for sin
interesse”, samt en ekstremt raus porsjon kunnskap, så favner vi Roy. Det er med stolthet at en
i våre rekker får en så prestisjetung utnevnelse,
og det viser også at amatører kan bidra med viktige funn og hjelp til vitenskapen.
Teksten som er trykket på medaljer forteller
egentlig det hele: ”In recognition of outstanding
contribution to mineralogical sciences”
Vi kommer selvsagt tilbake med Roys egen beretning.
Lykke til, Roy – dette fortjente du!

Besøk:
Mineral- och Smyckestensmässan
i Göteborg, 4. - 5. April 2009
Steintreff Eidsfoss,
17.- 19. juli 2009
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