NAGS-Inessa pa Gj0vik
Tekst og foto ghw

Gjovik og omland og Hedmark geologiforening
fikk til ei fin messe der inne i fjellet. Men til tross
for et grundig og vel forberedt pr-arbeid, med flere
spaltekilometer med forhandsorntal e i lokalavisene og faste drypp i NRK-Oppland sradioen, ble
det relativt beskjedent publikumsbe sek pa messa.
STEIN har pr.26/I I hverken mott att referat fra
rnessernetet eller fra arrangorene sa mer har vi faktisk ikke a melde fra begivenheten forelepig, I
den korte tiden vi hadde anledning til a vrere tilstede fikk vi imidlertid vridd av noen bilder:

Kraftig plugg det her; Jan Holt ervervet denne
4,7 (anat tassen fra Swill O. Hau gen fo r en svasrt
rimelig sutn. Dell er selvsagt ove nfra dell store
hylla likefor den slutter og ga r ifjorden.

Det er fre mdeles topa s a finn e ved
Grim srudbukta, HUTIon.
Sve in Schie hadde disse klare fine, h= ca.2,5 em

Riinsdt er nord for Karlstad er hjemstedet til
denn e reykkva rts/ametyststuffen. h=12 em. Det
vat; om j eg husker rett, (og det gj¢r j eg for der
[ant j eg lapp en) Lennart Borg som brakte dette
eksemplaret til Gjevik.
Fred Steinar No rdrum f ra Norsk
Bergverkstnuseutn hadd e ervervet denn e
mikroklinstuffen f ra tunn ela rbeidene pa E18, se
STEIN 3/97. Artig monster b= ca. 10 ctn.

Ellers sa vi lite nytt pa messa, men vi la merke
til bra korund fra Helgeland som Reid ar Ment zoni
hadd e med seg, - ja ogsa kvartsen med turmalin
fra Kjep svik, den var det klasse over. Vi hadd e
fakti sk noen flere bilde r fra messa, men de har
DagsavisenJArbeiderbladet ikke fatt somlet seg
til a levere tilbake til oss, sa det far bli en annen
ga ng.
De klassiske motebildene har vi imidlertid. All cere
til de fo reningene sam lar seg representere pa
messeme tene. Det er viktigfor NAGS at S{I skjer.
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