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STEIN OG MINERALMESSE I MOSS 1988
Velkommen til den IV Stein 09 Mineralmesse i Moss.
Denne messen vii veere den XI NAGS
messe.
Arranqer: NAGS og Moss og Omegn Geologiforening
Egil Jensen, messeansvarlig Moss
og Omegn Geologiforening:
Fornevd med messa og awiklingen?
Ja, vi synes dette gikk veldig greit .
Men sa har vi litt erfaring etterhvert.
Det er fjerde gang vi arrangerer
messe. Og vi har sannelig start pa vi
30 som har veert aktive i fo rbindelse
med arrangementet .
Hvor mange besekende har det vcert?
Vi hadde tilsammen ca 1500 betalende pa de to dagene. i tillegg hadde
vi de omtrent 400 som kom inn i forbindelse med de 62 utstillerne.
Noe overskudd pa foreningen og
NAGS?
Noe blir det, men ikke mye, husleia pa
22000 er hard for et offentlig bygg,
og vi mottar heller ikke noen annen
form for stette fra Moss kommune .
For a understreke liten velvilje har vi
fatt beskjed fra kommunen om at leia

neste ar blir pa 31000, 50% opp!!
Men vi kommer til a lage til messe til
neste ar ogsa. Halvparten av bordplassen er allerede bortbestilt.
Samme uke samme sted ?
Ja, og adressen til MOG star bak pa
omslagssiden.
Steinar Nordrum, museumsbestyrer, Bergverksmuseet, Kongsberg:
Den var veldig positiv sett fra mitt
synspunkt. Skulle gjerne ha truffet
flere samlere. Standen til selvverkets
Venner solgte bra med trykksaker,
kort og denslags. At vi ikke ble av
med mer av den fine diopsiden var fra
Finnmark tror jeg kom av at mange
hadde det for travelt. SjIIII ervervet vi
oss en del bra stuffer; Hessonit fra
Beiarn, noe Bardukvarts og Apatittgrupper fra Serlandet, og faktisk
Kongsberg selv, en variant vi ikke
hadde fra flllr. Antikvariske baker var
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ogsa blant de ting vi satte pris pa a fa
tak i.
Hvordan er det med museets forhold
til samlere?
Det har veert, og er meget bra, noe
jeg er glad for. Det betyr mye for museet i den satsingsfasen vi na er i. Det
ser ut til at aile seriese samlere er helt
inneforststt med at det er viktig at de
beste tingene havner i museene slik at
mange kan ha glede av demo

Ja kan dere klare det da?
Det er ei handelsmesse her hvert ar i
begynnelsen av september hvor det
er mye ledig plass pa rnesseomradet
sa det burde kunne la seg gjlllre. Vi
skal ta det opp pa stvrernetet og pa
arsmllltet i Helgeland Geologiforening
som skal veere snart og sa skal dere
fa here fra oss.

0nsker for framtida?
Ja at vi Iykkes med utbyggingen og
omorganiseringen til stiftelse her pa
Kongsberg, slik at vi kan enske aktive
mineralsamlere velkommen til et fint
museum, med mange attraksjoner.

Jo , takk og velkommen nordover i aile
fall.

Magnus Stensli. Grubhei
Jeg var mektig imponert over arrangementet, steinfolka i Moss har all
cere av det. Bare positivtrnve hyggelige folk og mye a lcere. Og vi som var
nedover snakket pa at vi burde jammen fa lagt neste NAGS messa til Mo
i Rana!
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Det heres fint ut, og Iykke til med
ideen.

Gunnar RAde. konservator Geologisk
Museum :
Fin messe og sterre enn i fjor. Jeg
synes det var et bra utvalg av mineraler, men ikke sa mye nytt. Vi handlet
inn et par pene store Anataskrystaller
til museet. Det var kanskje litt have
priser. Men du, na ma jeg stikke, jeg
skal opp i NRK med at par stuffer
som de skal ha med i et program .
(Det ma ha veert larvikitten som var
med i «Kysten rundt» l.

Hans Kristian Olsen. formann Geologisk museums venner:
Vi hadde egen stand pa messa og vi
er godt tornevd med salget. Det fordelte seg ganske likt mellom kart, beker og mineraler. Det var litt tyngere
med mineraler na, men det ser ut til at
litteratur og memorablia kommer.
Ellers sa ma jeg si at svenskene hadde
mye bra.

Torgeir Garmo. Lom:
Ja det var ei fin messe og det var mye
a ta med seg hjem, jeg tror aldri jeg
har brukt sa mye penger pa ei messe.

Noe spesielt du vii nevne?
Ja, den hvite diopsiden fra NordNorge var artig, noen fine pseudomorfoser av magnetitt etter hematitt
fra Telemark, og apatittgruppene fra
serlandet synes jeg ogsa godt om,
for ikke a snakke om det nye anatasfunnet fra Hardangervidda, de var imponerende pa sterrelsen. Ellers sa var
det mye fint og rimelig svensk materiale. Synd at ikke flere oppdaget det.
Ellers sa syntes jeg det var synd at
ikke flere kanter av landet var representert. Det ble nesten en rein estlands- og serlandsrnesse, men det
kan vel rettes pa?

Bytteannonse i NAGS Nytt er gratis!

BYTTEANNONSER
Stein mot kniv.
Jeg samler bade norske mineraler og
handlaqde kniver fra aile landsdeler.
Har du liggende en kniv eller flere gjerne gamle - som du kunne tenke
deg a bytte i mineraler? Send meg
noen ord (gjerne med bilde) om hva
du har og hva du kunne tenke deg a
bytte i.
Hilsen
Sigmund Hansen, Kristiansro 4, 3700
Skien
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