NAGSo
messa pa

Oppdal
Anja Karlsvik smilte godt, og det skulle bare
mangle, tombolaen gikk godt og messa var et godt
sted a vrere bade for arra nge rene, utstillere og publikum. - Som i lopet av de tre dagene arrangementet varte motte opp i et antall pa noe i underkant
av to tusen . Det var ikke sa mye spennende nytt a
se, men vi fikk som vanlig mye hyggelig prat med
kjente og ukjente steininteresserte. Og sa er vi i
STEIN selvsagt forneyd med aile de bladene vi ble

av med. Det er godt a fa lettet det store lageret
litt.
Prisen for messas fineste stuff var det Svein
O. Haugen som dro avg arde med, en se lv/
sinkblendestuff som var ganske sa spesiell, fin spesialsnekret, fleyelsred foret kasse hadde den
ogsa.

Rolf Hansen sto for den beste slipen, utrolig hva
han hadde fatt ut av en «ametystbit» han hadde
ervervet fra Arne Molekken. Ametysten er fra
Let en, fra den etterhvert kjente veiskj reringa. Den
har noen inne slutninger, ser nesten ut som jerntr ader. Det er troli g
disse som gir de ekstra
fine sprakende refleksene.
Ellers sa gikk prisen
for be ste me sse stand
til Edda Mork. Det er
ikke fer ste gangen , likevel heyst fortj ent.
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Mo i Rana so m malt e 13 em og
veide 2,5 kg og en pen og hel feltspat og en fin men litt depre ssiv
kvartsstuff fra Kirun a hos Bjorn
Holt (se foto f.g.s.). Hellanditt og
man g an oe olum bitt (fu n n fra
1993) fra Kragere hadde Trond H.
Spillhaug med seg, pene saker. Sigmund Riise hadde noen sje ldent
estetiske stilbittkuler (til l em) pa
adular fra AmotsdalenIDovre. (Fotoet ble riktig sa bra, stuffen kommer pa trykk ved en seinere anledning.) Chris Holstad so m nesten
allt id har noe art ig a vise fra m,
hadd e pen elba itt fra Dyskaret,
Rana. Ellers la vi godt merke til;
-fine vesuvianstuffer fra et funn
i 1989 fra Myrseter, Buskerud pa
stand 43,
-br a Seilandma ter iale pa stand
48 ,
- at manesteinen pa stand 2 1 var
av beste klasse.
Arra nge mentet som sadann var
pr ikk fri tt gje nno mfer t fra
Oppda litte ns man ge fr ivillige .
Flere utstillere beremmet den serviee n de ble til del. Fri bespisning
frokost og midd ag star det glans
avoGodt var det ogsa .
En trivelig steinhelg !

Prisen for beste stemmepra kt ville ha gatt
til Kristian Svendsli am den hadde eksistert,
- han dro no en rikti g fi ne og si k kert
bet imelige salmer bade le rdag og se ndag .
Rosten sa m bar godt i den store hallen var
like klar som Kristians ege n bardukvarts (35
x 17 em) so m er avb ildet ned e til he yr e.
(Christian Quarts). Broderen Magnu s var heller ikke snau pa kvartsen. En nesten helt uskadet enkeltkrys tall fra Tinn sjoen , Telemerk,
malt e nesten 40 centimeter. Ellers sa sa vi et
godt vokse nt epidotkrystall fra Basmofj rera,
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