NORDISK STEIN- OG MINERALMESSE
-85 I MOSS.
Av Elisabeth Varli. Foto Sissel Caspari.
1.600 steininteresserte fra hele
norden var sam let i Moss siste
helg i september, da den arlige
Stein- og Mineralmessen gikk av
stabe len .
Det var Norges Arnatarqeoloqlske
Sammens lutn ing , og Moss & Omegns Geolog iforening som stod for
arrangementet. Stedet var byens
samfunnshus med
tl lstatende
borggard.
Temaet for messen var «Geoloql
som hobby, eller i arbeld».
19 forretn inger og rundt 30 arnaterer hadde utstillinger. Det ble
solgt, kjept og byttet. Vi sa bord pa
bord med de lekreste smykker, gaveartikler, flott rasteln , facinerende mineralstuffer og mye mer .

Til og med den totalt uinteresserte
tilskuer matte fa et lite snev av interesse etter en tilfeldig vandring
gjennom denne utstillingen. For
oss steinfolk var messen en gullgruve.
Det var oqsa flere spesialutst illinger i ar. Torfinn Hongslo hadde, i
tillegg til sin egen samling, arrangert en praktfull utstilling. Bidragsyterne her var mange, blant an net
de forskjellige geologiforeningene
og privatpersoner.

Fra Canada kom en samling tossl ler i sedimenter, som la til beskuelse i en monter. Den meget omtalte
«Kobberstelnen fra Jeleya» som
veier hele 21,5 kg. var selvskreven
pa utstillingen.
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Akt ivitel i messelo kalel. Foto Sissel Casp ari

I interessante kaserler delte foredragsholdere sine kunn skaper
med 055 . Steintomb olaen var pa
plass, og pa messens eget postkontor fikk man spesialkonvolutter
og motivdatostempe l. De som hadde Iyst ti l a bli med Steinar Skje seth pa ekskursjon , fikk seg en
spennende og lae rerik busstur
rundt i omegn. Og pa lerdaqskvelden var det auksjon !

•

For at for eldrene skulle fa ro til a
se pa messen , var det gjort klart
for en rekke barneaktiviteter. For
kr. 10 kunne barna ga pa skattejakt
i en stor sandtenne, etterpa satt de
og lagde hvert sitt steintrol l.
I barneparkeringen t raff vi Gina, 10
ar og Lise pa 6, som var sa travel t
opptatt med a lime har og knapper
pa de art ige trollene sine, at de
knapt nok hadde tid t il en prat .

STEINHAUGE'. .
Mineral Galleri - Rock Shop
Storgt. 15, 1500 Moss - Tlf. (032) 51 963
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Arrangorene prevde i ar a unnga at
amatorutstillerne sku lie bli borte i
forretn ingenes mange metre. Vi
snakket med Bertha Horntvedt fra
Svarstad i Vestfold:
-Jeg er meget fornoyd med salget
hilt il , det gar riktig bra! -Du har en
nydelig utstill ing her, har du laget
aile smykkene selv? -Ja, smykkesteinsliping har veert min store
hobby i rund t seks ar na.
Elin Iversen Fresvik, er et navn a
merke seg. Trebarns moren fra
Lakselv i Finmark stilte ut sine biIder som er en studie verdI. Pa avstand ser de ut som malerier, kommer man neerrnere kan man se at
det ikke er pense lstrok, men tusener av sma knuste smykkesteiner
som danner det vakre motivet. Vi
bad henne fortelle hvordan hun

gikk fram nar hun sku lie lage et
slik kunstverk:
-Steinene har jeg bade kjopt og
fun net selv. De blir knust med vanlig steinhammer i forskjellig finhet. Jeg bruker ogsa enkelte ferdigpolerte steiner innimellom rasteinene. Nar steinene limes pa,
lag pa lag , anvender jeg dryssemetoden. Blomsterkronen pa et av biIdene er store naturl ige bergkrystaller som jeg har funnet pa Hardangervidda. Den spesielle blatargen pa himmelen er apatilt, importert Ira utlandet. Marmor i forskjellige gulnyanser bru ker jeg mye avo
Et av bi ldene forestilte en make I
lufti g svev over opprert hay. Faktlsk var det som om solstralene
glltrer gjennom skumtoppene. Elin
Iversen Fresvik forteller at grun -
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nen er de ersrna svovelkiskrystallene som er blandet i.
-Det ligger utrolig mye t id og arbeid bak et bilde i steinmosaikk,
hvordan tales da nar et bilde blir
solgt? -Det er faktisk som a «selqe
sjela sill.. -Hvor lenge har du holdt
pa med dette? -Siden -81. Jeg har
veert med pa en rekke salgsutsti llinger, men har ikke hatt nok bilder
ti I en separatutsti IIing foreleblq.
Vi ensker henne Iykke t il videre
med sine vakre kunstverk.
De fleste husker kanskje «Bradrene Dahl og Spektralstelnene»? Fra
Ylarnaa i Finland kom den vakre
ste inen spektrolitt, som fanget
mange av tilskuernes in teresse.
Det facinerende ved denne steinen
er at den har en uendlig mengde
ulike skiftninger i aile spekterets
farger. Disse avspei ler hele det fin ske landskap i aile dets nyanser,
fra gyllent brunt til dypeste blatt.
Denne levende steinen ble terst
oppdaget under siste krig , i de store steinene som var plassert som
stridsvognhindring. Gemmologene (edelstensekspertene) anser

Ylarnaa spektrolitten som verdens
skjenneste labradoritt, som er en
feltspalttype med fargespi II. Steinen blir oqsa eksportert over hele
verden.
En annen vakker og populeer smykkeste in som det ble solgt mye av
pa messen var rhodokrositt. lnkarose, som den blir kalt , ble funnet i
de forlatte selvqruvene etter lnkafolket i Peru. Steinen har rosenrad
farge , og sjateringene gj0r at fa
smykker bli r helt like.
Skjell var ogsa med pa utsti llingen. Fra New Zealand kommer
pauaskjel let som har en skjenn
perlemorg lans i rnarke blanyanser,
Med salvbelaqt innfat ning var de
nydel ige smykker t il en rime lig
pris.
Selv om en god del av raste inene
som blir slipt t il smykker 0. 1. blir
importert fra utlandet, er det utrolig mye smykkestein a finne her i
vart eget land! Sitter man inne
med Iitt kunnskaper om funnsteder, samt ste inhamme r og vernebriller er det bare a dra pa skattejakt.
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