
Mange tilbud
Her var nemlig salg av ste in, mineraler
og smykker i aile fasonger , tem autstil
linger - og for den som ville he re , og det
var mange - kaseri er ove r ulike geo lo
giskc tem aer.

Foto : O. T. Ljostad

3.000 pa steinmessa
- Cirka 3.000 mennesker besekte messa i lepet av lerdag og sondag. Det
er noe i overkant av hva vi forventet . Aile som solgte og tilbod produkter
av stein var ogsi: godt [orneyd, forteller Ole Nashoug i Hedmark
Geo logiforening. Dermed fikk han og de andre dyktige arrangorene
lonn for strevet. Nordisk stein og mineralmesse i Kulturhuset i Hamar
ble en suksess.
Allerede fra derene ble apnet lerdag
formiddag stre mrnet folk til , og antage
lig var det noen og enhver av de bese
kende som ble ove rraske t. Vi sitere r
side kvinne n paveg ut : - Na skje nner jeg
at ste in ikke bar e er ste in .
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- De t var sp es ie lt glede lig med o pps lut
ningen o m de t fag lige . Pro fessor Ste ina r
Skjeseths fo red rag om Mjosdi striktet s
geologisk e historic ble herr av 250 men
ne skcr , gullfo re d ra ge t av <)0 og fore
draget o m rad on av 60, forteller Ol e
Nash oug .
Hedmarks vakreste
I ga r ble «Hedrnarks va kreste ste in»
karet . Ju rycn , so m besto av NR K Hed
marks Per Ei gill Han ssen , professor
Steinar Skjeseth og Ole Nash oug, hadde
hatt e n vanskelig jobb , men sam let seg
om tr e ferstepremicr. E n til Johannes
Flermoen fra Trysil for han s spesie lle
Trysilsandstein , e n til Math ias Vatne fra
Alvdal for en e rode rt kalkstein med
kvartsganger og e n til A rne Molekken
fra Herad sb ygd fo r han s kalkspat fra

Osa . Prem ien til a ile tre var helgeopp
hold ved ste inse nte re t i Lorn .
Nye medlemmer
- Som e n Iel gc av me ssa sitte r vi na rncd
en lang liste med nyc , pot ensie lle rncd
lernrner , sie r Ole Nashoug , so m ikke lar
anled ninge n ga fra seg til a fortell e a t
Hedmark Geologifo re ning ska l ha utstil
ling pa Norsk Sk ogbruksmuseum i okto
ber. Der vii blant anne t e n del av mate
rialct som ble laget til me ssa i hel ga
kornme ti l nytte.
- 0konomisk sitter vi igjen med et rime
lig o vers kudd , men det a lle r viktigste for
oss har vairt a sp re geologibudskapet 
kunnsk apen o m ste in - til folk i distrik
tet , slutt e r Ole Nashoug .
Tom Fjellheim

Gullmedaljefor steininnsats
Joakim Lie

- Steinar er na vnet, og til nettopp steinen har du pa sett og vis viet det
aller meste av ditt liv! Dette sa fy lkesordf¢rer Sverre Kr. Fjeld da lordag
overrakte HM Kongens fortjenestemedalje i gull til professor Steinar
Skjeseth under Steinmessa i Ku lturhuset.

En godt og ve l fullpakke t sa l ville here
professor Steinar Skjeseths foredrag 10r
dag ettermiddag under den nordiske
Ste in- og mineralmessa . Men fer Skj e
se th fikk slippe til tok Sverre Kr . Fjeld
ordet. Han kunngjorde at Skjeseth har
gjort seg fortjent ti l HM Kongens for
tjenstemedalje i gu ll. Meldingen resul
terte i spontan kjempeapplaus fra publi
kum .
Enestdende evne
Fjeld holdt en varm tale der han ikke
bare hyldet Skjeseths faglige innsats og
arbeid , men like mye minnet om hvilken
enestaende evne Skjeseth har til a fo r
midle sin kunnsk ap til andre mennesk er.
- G eologi e r neppe no e enkelt fag . Men
slik du presenterer det fo r oss bl ir det
forst aeli g. D et blir lrererikt - og det blir
int eressant , sa fylkesordforeren i sin
tale .
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Gave
Etterpa kom Ole Nash oug fra Hedmark
geologifo re ning fram og ov errakte e n
gave. En bordplate formet av norsk
nat urste in fikk Skjeseth . Gaven var laget
av et av medlemmene i geologi
foreningen .
O ct var en tydelig rert og takknemlig
Skjeseth so m takket bade for medaljen ,
gaven og for fine ord . H an fortalte a t
han var glad for a t det var kommet sa
mange , slik a t a ile kunne dele opplev
e lse n sammen .
- Mange har spurt meg om hvo rfor jeg
ikk e har sluttet med dette , sa han til
publikum , og fortsatte: - Det er fordi jeg
sta d ig har hatt no en a dele opplevelsene
og e rfa ringe ne mine med . D et e r sa m
spille t mellom dere og meg som e r viktig ,
mener professor og hedmarking Steinar
Skj eseth . Saks et ira Hamar Dagblad
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