Steinprfrver til MGM
I november fikk Mineralogisk Geologisk
Museum overrakt fine og verdifulle steinpr6ver til sine utstillinger.

Kvarts
En stor gruppe, 95 x10 x 35 cm, med klare
fl ere centimeterlange kvartskrystaller. Den
stammer fra Namdalen og ble gitt som
gave fra flnneme Kristian og Magnus
Svensli og Helge Vikan.

solv
En l3 cm h6y tr6dsplv.InnkjOpt med stotte
fra Norsk Kulturrfld, Universitetsdirektoren
og Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet ved Universitetet i Oslo. Denne
prpven ble i 30-flrene gitt som gave til en
fortjenstfull medarbeider ved Kongsberg
splvverk. Arvingene ville at denne fine
stuffen skulle forbli i landet og lot den gi
til museet for langt under internasjonal
markedspris. Bra!

Meteoritt
Dette er en steinmeteoritt av typen "achondritt" som ikke er funnet i Norge tidligere.
Den er l1 cm stor og veier 470 gram.
Meteoritten, som er Norges tolvte, ble funnet i Viksdalen i Sogn sommeren 1992 av
tolv6ringen Steffan Hatlestad.
Museets bestyrer Tom Victor Segalstad og
konservator Gunnar Raade, takket for de
fine gavene og uttrykte stor glede over fl ha
ffltt dem i sine samlinger.

STEIN hadde ffltt en fin invitasjon til den
store anledningen. Vi hadde imidlertid ikke
anledning til 6 vaere til stede, noe bilde av
steinpr@vene og de involverte kan vi derfor
ikke bringe. Prgvene vil bli 6linne i museets mineralutstilling

i 2. etasje. De er abso-

lutt verdt 3 ta i 6yesyn. Ta en tur, du blir
ikke skuffet!
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HALLINGDALS FERIESENTER NR. 1
ute og inne badeanlegg
Gol Motorpark - med mange fartstilbud
Huso Fjellgard - kultur, tradisjon og villmark

Tropicana
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SE OGSA PA PBNS HOTELLS FLOTTE STEIN OG
Bo- og spisetilbud
Lag maten selv - eller velg mellom
4 spisesteder. PA Pers finner en pizzaloft, burgerbar, kafeteria/bistro,
grillrestaurant og spisesal. Du kan
bo i hytte, leilighet, motell eller
hotell. Alle hytter og leiligheter har
dusjAilC og kjokkenkrok med kjoleskap. 45 leiligheter med TV og
telefon. Store familierom pfl hoteller
og dans hver kveld.

Bestill pfl tlf.: 32075400
Man.-fre. 8.00-16.00

MINERALSAMLING

PERS

