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MINERALMESSE
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[Jtsnitt av messelokalet med bl.a Verhagens ruvende skikkelse.

Av Tor Glaso

I egne skap var utstilt klassisk
geofaglig materiale fra vitenskapsmuseets nedstsvede magasiner. Noe
var datert slutten av 1700-tal1et, og
er som klenodier i rekne. I et eget
skap kunne man ogsi se den lokale
prehnitten. Blant de fem beste funn,

En messesj efs synsp unkter
er neppe helt objektive.
Det er likevel alltid noen
ufravikelige sannheter d
bygge sin
v ir k e li g h e t s oppfat n i n g
rundt.
Trondelag minerulmesse
2004 er vel i havn.

var Garmos nokteme kommentar. Det
var mange som sikret seg stykker av
dette flotte materiale. Shillingen satt
lost, lot vi oss fortelle av flere utstillere.

Noen smi oppsummeringer er al- Tor Andresen
lerede gjort. Ideen ble unnfanget for

etpar 6r siden. Pi moysommelig vis
har vi arbeidet vi oss mot Apnings30-irsdagen for Trondelag amatsrgeologiske forening. Vi snsket 6 sti
litt bredt. Da stir man som kjent stodig. Her skulle vrre noe for barna,
noe for oyet. noe for den nysgierrige, noe for den innvidde, noe nytt
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dagen (29. 10.04), som ogsi markerte
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Noe ferskt materiale dukker gjeme
opp i messesammenheng. Flotte rosetter av skjor hematitt fra Hattfiell-

i kjent positur.
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dal samt storvokst grossular fra
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Vefsn-omridet var blant det nye. Av
klassisk iLrgang registrerte vi blant
annet kvarts med anatas, praktstykker av hessonitt fra Beiam og fine
grupper av roykkvarts fra Lierne.
Folkelige foredrag lsftet det hele.
Pi lunt og anekdotisk vis sjarmerte

Kai-Helge Andersen med sin
siell side og sunn, gratis folkeoppJlotte samling av gruvelamper.
lysning. Og for all del, - virt stisted

Garmo om norske smykkesteiner. Vir
egen Gisle Rs doserte om geologien
pi mars, og om turaltemativer i Trondelag.

var ved mineralene.
495 besokende kunne

foredro over Trsndelags geologiske

og noe klassisk. M mener vi fikk til
en god balanse mellom en kommer-

Ikke all verden

vi notere.

i en norsk

storby,

men nok til i gjore det jevnt folksomt i messelokalet. Over 500 m2
kunne vi tilby 35 salgsbord, stor utstilling av lokale mineraler og bergarter, sporrekrok for den undrende
og akriviteter for barna. Norges geologiske undersskelse i egen stand,
og to daglige foredrag.
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Geolog Trond Slagstad (NGU)
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Og tro det eller ei, midt i skrivinga
ringer en Lydersen. Hun vil melde
seg inn i foreningen. Hun er den
tolvte etter messa. Jo, det er objektive grunner til 6 vrre fornoyd.
Takk til alle, og pi giensynl

Rolf Hansen

fra

Tonnes i Rana.

