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FADESER

Der var flere i forrige nummer:

Bildet t'veiviseren" av kvarts) pO forsiden ble snudd opp - ned.

Definisjonene av maim, erts etc. vor tatt fro Mixopterus.

Artikkelen om Geofysikk av N . Nilsen ble skamklipt og satt sammen
feil. Avsnittet eversr pO side 19 under tittelen "Observasjoner" skulie
inn midt po side 18, umiddelbart etter fig. 5.

BERGSlAGEN GEOlOGISKA SAllSKAP (BGS) 1967-1977

Med anledning av vort Forestcende 1O-arsjubi leum ber vi ott fa inbjuda
alia sten- och mineralinteresserade i hela Norden till en STEN- OCH
MINERALMARKNAD i Kopparberg 11-12 juni 1977

Til denna sten- ach mineralmarknad (sam for ovrigt torde innebora
Sverigepremitlr for denna ute i Europa sO populoro forereelse) ber vi
att fa inbjuda alia sten- och mineralinteresserade, sOvtll amatorer sam
viii byta sina egenhtlndigt upphittade fynd, som handlare sam viii snl]o
savtll m ineraler som smyckesten, bcde fordigslipat som ramaterial.

Vi kommer att tillhandahalla bard pO vilka ni kan logga upp era stuffer
ti II beskcdonde .

Alit deltagande Or givetvis gratis .

Vi skall setto upp skyltar fran vOg 60 sa att ni hittar rtltt.

P latsen for denna marknad blir GI LLERSKLACK som Or en fornomlig
fritidsanloggning for skidakare och annat fr iluftsfolk, belnqen ca 2 km
norr om Kopparberg.

For langvoga besokore viii vi meddela att det Finns mojlighet till Over
nattning i 3-4 boddsrum rned sjtllvhushall, i direkt anslutning till vera
sarnlingslokaler, till det laga priset av 12 kr/btldd/natt.
Ni kan f1ytta in redan pa fredagkvoll (10/6). Korn ihag att ta rned
songlinne.



Bestcll beddplors ov: Tore Bjorkl ind
PI 7531
71400 Kopparberg
tel 0580/11361

Har ni husvagn sa finns det gott om frio uppsttlllningsplatser.

Viii ni be mera komfortobelt sa ken vi rekommendera l.oxbroqcrden
i Kopparberg tel 0580/11470.

Vi startor marknaden kl. 10.00 pO lordagen 11/6 och hailer pO till
s</> ndagseftermiddag .

Mojligheter ti II exkursioner bland traktens manga gruvor Finns givetsv is.

Lat inte eventuellt daligt vdder avskrtlcka er, vi har gott om plats in
omhus ,

Om ni viII ha ytterligare upplysningar om evenemanget, tag da kon
takt med:
Ingemar Johansson, PI 1313, 71400 Kopparberg eller
Bor]e Eriksson, G1:Iransvtlgen 52, 71200 Hdllefors, tel 0591/10860.

Alltsa, hjtlrtligt vdlkomno till Gillersklack och BGS's sten- och
mineralmarknad 11-12 [uni ,
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