
Stein og mineralmesse
i Kristiansand
Tekst og fa to Olav Revheim

Den 26 . og 27. august i ar arrangerte Serlan
dets Geologiforening avd. Kristainsand Stein og
Mineralmesse i Christianholms festning midt i
byen. Det er ferste gang Serlandets Geolog ifor
ening ho lder et slikt arrangement, og det var en
ny opplevelse for aile oss i arrange mentskorni
teen. Undertegnede, i likhet med et par andre
som arrangerte hadde aldri engang vrertpa stein
me sse for vi begynte a planlegge arrangemen
tet. Vi visste ikke helt hva vi gikk til, men pa
gangsmotet var det ingenting a si pa,
For min egen del gikk arrange mentet over all
forventning. Arrangementsmessig var det ikke
mange ting a sette fingeren pa. Det var ogsa spen
nende a se all den flotte steinen, og alt det krea
tive mennesker kan lage av stein. Ikke minst, a
Ia treffe noen av aile de trivel ige menneskene
som samler stein i dette landet.
Nar det er sagt kun ne vi onsket oss at noen flere
trivelige mennesker hadde stukket innom. Pu
blikumsbesoket pa ca . 500 stykker totalt var noe

Bilder overst og ca. med klokka:
De kanskje jlotteste stuffene hadde Nikolaj
Makka lov fra Russland. Sma ragd, Dioptas Bery ll,
Bromelitt og annet jlott hadde han a by pa.

Steinselgere finnes i aile aldre og fasonger: Den
yngste sto bak disken til Steinhaugen fro Moss.

Selgerene kunne by pa mye mer enn stuffer og
smykker: Her vises Edda Morks kreasj oner i Stein
og skin n, samt Ninni Stoleviks malte skifer heller.
I tillegg ble det solgt mosaikkbilder, malerier .
trollfigurer og annet.

To av foreningens ivrigste og dyktikste
medlemmer; Formann Elisabeth Gjertsen og
Einar Mykland styrte tombola og foreningens
informasjonsstand.

Festningen sett utenfra

ti lbake for hva vi hadde hapet pa, men takket
vzere stor dugnadsinnsats, nekternt budsjett og
kommunal stette ble ikke ekonomien sa verst
totalt sett, Vi har allerede noen idee r for hvor
dan vi skal Ia bedret markedsforingen ti l neste
ar
Men stort sett gikk det meste greitt, tror jeg. Noe
billedmontasjen forhapentlig viser.
Til slutt vii vi i Serlandets Geologiforening avd.
Kristiansand vi i gjeme takke samtlige utstillere
og besekende for at de kom og samtlige med
lemmer for dugnadsinnsatsen. Vi haper at sa
mange som mulig av dere kommer igjen neste
ar, for dette gay mersmak for oss.

Lokalene i Christiansholm fes tning er ypperlige
fo r aile slags messer. Her fra rotunden i andre
etasje , der messen ble arrangert.

I fers te etasje var det kantine og f estlokale. Her
takker Svein Haugen for maten pa
lerdagskvelden.

Flere se lgere tilbed smykker; blant andre
Smykkeforum hadde mange lekre smykker. Ivar
Gautested stilte med fasett slip te steiner fra egen
produksjon. Slett ikke ueffent !

Mange lokal e steinsamlere hadde ryddet i
garasjer og kjellere, og hadde mange bra lokal e
stuffer a vise fram. Arild Omestads bery ller er
etterhvert godt kj ent, men bade Ivar Drange,
Harald Larsen og flere andre hadde mye j lott a by
pa.
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