ER MINERALER EN MESSE VERDT?
A v Knut Eldjarn
I august i ar arrangerte NAGS sammen sviktende oppslutning om arrangementene .
med geologiforeningene i 0stfold den . Dette gir grunn til ettertanke og burde infemte Nordiske Stein- og Mineralmesse spirere til okt innsats. Forst rna vi sperre
- denne gangen i Kongstenhallen i Fred- hva vi vil med mineralmessene. Uansett
rikstad. Den ferste store mineralmessen i det videre forle p kan vi sikkert beholde et
Norge ble arrangert pa Henefoss i 1978 . arrangement for en liten spesielt interes Det har senere veert NAGS-messeri Kongs- sert gruppe . Men hvis vi ensker a na et
berg , Barkaker og Skien . Neste ar er det sterre publikum , rna messene legges opp
Oslo som er meteplass for geologi-interes- deretter. Vi rna da kunne tilby publikum
serte. De ferste arene var oppslutningen noe mer enn det de fleste allerede har sett
pa messene stigende . I Skien synes man a i de mange srna steinbutikker som har
vokst opp rundt omkring eller hos gullmerke en viss stagnasjon .
I Fredrikstad rna tallet pa besekede sies a smeder som har utvidet sitt sortiment til
vsere skuffende lavt. Tropevarmen , messe- ogsa a gjelde amethystdruser , agatskiver
lokaler et stykke fra Fredrikstad sentrum m.m . Mye av dette har ikke nyhetens
og andre forhold kan ha hatt betydning interesse for folk lenger. Ogsa mange samfor det darlige frammete i ar. For ferste lere og amat ergeologer synes at utvalget
gang ble det ogsa tatt inngangspenger.
pa rnessene kan bli noe ensform ig. Maler
Tross de forskjellige spesielle forhold som rna veere a kunne presentere noe mer kan ha hatt betydning i Fredrikstad er det kvalitativt og kvantiativt pa messene enn
ogsa grunn til a fryk te en generell ned - det som er vanlig a se i steinbutikker og
gang i interessen for slikt arrangement. I hos gullsmeder . Vi rna ogsa forseke a
utlandet har mange mineralmesser veert presentere geologi som hobby i en sterre
darligere besekt for hvert ar , noe som bred de. Her ligger en stor utfordring til de
igjen betyr at handlere og samlere uteblir enkelte amatergeologer og geologiforved neste ars messe. Vi har i Norge veert eninger.
oppmerksom pa denne faren for over- F0r neste NAGS-messe i Oslo i august -83
mettning slik vi har sett det i mellom - vii vi invitere alle geologi-interesserte til a
Europa hvor det er mineralborser hver komme med forslag til innslag som kan gi
eneste helg nesten hele aret rundt!
oss en bedre (og bedre besekt) stein og
Derfor har vi fra starten ensket a sarnle mineralmesse. Skal vi importere noen av
kreftene om ett sterre arrangement hvert innslagene som er vanlig pa steinmesser i
ar og flytte dette rundt til ulike steder i utlandet?
landet. Pa denne maten har det veert men- Det er mange spersmal sam mil besvares:
ingen a presentere geologi-hobbyen for Skal det arrangeres utstilling med stuffer
flest mulig mennesker. Av praktiske grun- av spesielt hey kvalitet som ellers ikke er
ner har messene veert avholdt i det serlige a se (heller ikke i de beste museer) ?
0stlandsomradet. Det er her geologi- Se Leks. baksiden pa dagens NAGS-nytt
foreningene star sterkest og det vil veere som er valgt for a illustrere dette.
vanskelig a fa andre nordiske deltakere til Skal det arrangeres konkurranser am de
en messe Leks. pa Vestlandet eller i Nord- fineste stuffene?
80r man seke arnat e rinnslagene med bytNorge.
Tross denne gjennomtenkte messe-strategi ting framfor salg?
fra NAGS side er det ting som tyder pa Kan man heve standarden og bredden pa
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de kommersielle innslag?
Bor man ga aktivt ut for a invitere utenlandske handlere/samlere ?
Ber det veere mer info rmative

utst illinge ~?

Ber det veere inngangspenger til messene
- eller kan utgiftene dekkes pa annen
mate ?

Dine forslag eller synspunkter kan hjelpe
NAGS og OG til a arrangere en bedre
messe neste gang. Vi haper interessen til
de enkelte amatergeologer kan komme
fram slik at disse kan styre den videre
messeutvikling. Ellers er det a frykte at de
rene kommersielle interesser blir enerad ende.

ARSRAPPORT FRA KONGSBERG OG OMEGNS GEOLOGIFORENING
Kongsberg og Omegns Geologiforening
har 103 medlemmer. De har ett medlemsmote pro mnd. og 2 - 6 apne me te r pro ar,
samt 8 - 10 turer pro ar.
Varen -82 hadde foreningen en meget
interessant tur til Kragere-distriktet med
Hultgren som kjentmann . De regner med
a fa en tilsvarende utbytterik week-endtur
til Dalenomra det i host med Fred S. Nordrum som kjentmann .
Fo reningen skal for alvor ga inn for opp-

bygging av en Kongsberg-samling som de
haper a kunne benytte pa messa -83 .
De har merket en nedgang i interessen for
turer. Gjennomsnitt et pro tur er ca. 12 15 deltagere.
En hyggelig nyhet for medlemmene er at
de har fatt fast tilholdssted ved en av
byens skoler med adgang til slipeutstyr.
Dette far foreningen benytte mot at den
er behjelpelig med materiale til elevene i
formingsundervis ningen.

ARSRAPPORT FRA STEINKLUBBEN
Steinklubben hadde pro 31.12.198 1 22
medlemmer.
Steinklubben avholdt var- og hestmete .
Disse ble holdt pa Geologisk Museum i
Oslo, og det var ca . 15 personer tilstede
hver gang.
Varturen -8 1 gikk til Kongsberg for a lete
ett er miner aler , og til Slemmestad pa jakt
etter fossiler.
Hestens mineralturer gikk til Minnesund

og Eidsvoll, og til Krekling/Darbuornradet
for a finne fossiler.
Steinklubbens avis, MI-FO, kom i 1981 ut
med 2 nummer som inneholdt stoff om
stein , mote- og turreferater samt diverse
opplysninger om messen o.a. Redaktor:
Lars Olav Kvamsdal.
Formann 1981: Lars Olav Kvamsdal,
Landskronaveien 288,20 13 Skjetten.

Har du onske om a bytte mineraler eller fossiler?
An nonser i NAGS-nytt !
DET ER GRATIS!
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