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Eidsfoss 2012 - en kort betraktning

Rapport fra Steintreﬀen i Kopparberg

Av Andreas Meyer. Foto: Ken Roger Olberg

Av Lennart Borg

Igen var det dags för den årliga stenmässan
på Eidsfoss, också känd som ”NAGS
Steintreﬀ ” der undertecknade deltok som
utställare. Vädret var huvudsaklig vackert
med undantag av en kort regnskur på
fredag e ermiddag och kra ig regn på
söndag när vi skulle packa ihop våra grejer.
Som vanlig var det e stort urval av olika
mineraler, fossiler samt smycken men
jeg såg inga nyheter. Tyvärr såg jeg inte
så många besökare från Sverige fast det
var sommarlov og folk egentligen hade
anledning ll at resa runt.
På lördag om kvällen ägde auk onen rum
som vanlig men denna gången i gamla
lokstallet. Det var visst lite trångt där men
trots allt var det mycket trevlig och det
blev d ll stenprat också.

Den 28-29 juli 2012 ägde den första
stenmässan i Kopparberg rum i ny regi.
Vi var totalt 32 st. utställare som alla var
förväntansfulla inför hur årets mässa skulle
bli. De flesta av oss hade minnen från
många år av trevlig samvaro i BGS regi.
Jag kan endast prata för egen del, men
många av mina bekanta och bordskunder
blev liksom jag själv gla överraskad av
många posi va saker:
- mässområdet var inhägnat vilket innebar
att alla bord var stöldsäkra under na en,
då en vakt med hund patrullerade
- utställarnas bord var nya och målade
liksom alla staket runt området
- stora och långa tält fanns för oss utställare
som kändes skönt om det skulle bli regn vi hade sol bägge dagarna
- arrangörerna Tom och Susanne bjöd från
eget café alla utställare på kaﬀe och bröd
under dagen samt middag på lördag kväll
med mycket hög feststämning.
- helt ny för i år var a Tom tog inträde
ll mässområdet. För de 30 kronorna fick

Lørdag kveld var det koldtbord for uts llere i den gamle ”lok-stallen”.
Vikingene på stranda tar strandhogg neste år også!

varje besökare fri inträde ll Kopparbergs
Geomuseum, som de a år hade temat
”Kristallernas Värld”. Där fanns bland
annat en diger samling av fantas ska
kristallgrupper, fossiler samt en av Sveriges
största meteoriter. Museet öppnades
sommaren 2012 och kommer enligt Tom
a vara en integrerad del av marknaden.
Kommentar från besökare: Stumbled into
the Geomuseum. It was fantas c, so many
diﬀerent crystals and fossils to see. All put
together by the Norwegian Tom.
Stenmarknaden var placerad mi
i
Kopparberg, som finns centralt i Sverige
med närhet ll många stora städer. Det
var nära ll det mesta som kunde behövas
för kunder och utställare och Sveriges
vackraste stavkyrka var granne ll våra
bord. Vi kände en do av samhällets
historia som började på digt 1600-tal
med start av en koppargruva.
Sammantaget så gjorde hela mässan och
mässområdet e mycket posi vt intryck
och jag ser fram emot nästa års tema på
museet och att åter få träffa alla trevliga
utställare och publik.

