
Årets Mossemesse – den 28. i rekken – 
ble arrangert i Øreåshallen, en hall som i 
areal er under 1/3 av Mossehallen. Da jeg 
kom inn, fi kk jeg umiddelbart et inntrykk 
av at hallen var full, både av uts  llere og 
publikum, en veldig god følelse. Det var 
som å komme  lbake  l Samfunnshuset, 
der messene ble arrangert på 80- og 
90-tallet. Noen år var vel også Mossehallen 
nokså full, men de senere år har den knapt 
vært halvfull, og virket øde og lite koselig. 

Inntrykket av årets messe er udelt posi  vt. 
Salgsbordene var velfylte og utvalget 
godt, både av mineralstuff er, smykker/
smykkestein og annet som hører  l 

Kjell Hasle har fl uori  er som spesialsamling. 
Denne stuff en har han ha   i samlingen sin 
i over 20 år og den blir nok der også for 
frem  den.

Bildet viser vakre  fl askegrønne fl uori  -
krystaller som si  er  på en fl o   bakgrunn 
av brun / gulfarget s  lbi   fra Malmberget, 
Sverige. Farge og kvalitet på denne 
fl uori  en er veldig bra. Stuff ens størrelse er 
6 x 4,5 x 4 cm. Den største fl uori  krystallen 
har kantlengde 20 mm.

De  e er en este  sk stuff  av topp kvalitet. 
O  e er både fl uori   og s  lbi   delvis av 
goethi   på disse stuff ene, men denne er 
uten goethi  .

I  llegg er stuff en uten skader, noe 
som gjør den ekstra e  ertraktet blant 
fl uori  samlere. Bildet er  også lagt ut på 
Facebook og responsen har vært utrolig 
stor. Internasjonale samlere har vist stor 
interesse og er villig  l å strekke seg langt 
for å få tak i denne godbiten.  Vi kan bare 
være glade for at den er i en norsk samling.

Stuff en har også en historie. Opprinnelig 
var den eid av Elinor og Bjørn Holt. Den 
prydet også forsiden av STEIN, Jan/Mars 
1990, 17. Årgang, Nr. 1.

Kjell kjøpte den på 90-tallet på 
Kopparbergmessa og har siden ta   godt 
vare på den.

hobbyen, pluss li   som egentlig ikke hører 
 l den. Antall uts  llere var noe lavere enn 

i  or, men for undertegnede syntes det 
som om de fl este av ”steinfolket” var med, 
mens det kanskje var færre av de som 
 lbyr andre varer/tjenester. 

For første gang på fl ere å må  e man gå li   
i kø, og det er noe av sjarmen med en slik 
messe. Man treff er på kjen  olk rundt hver 
sving, og bruker lang  d på å få se   alt og 
alle. Det er så mange å prate li   med.

Jeg håper Moss og Omegn Geologiforening 
fortse  er å arrangere en slik messe  l 
berikelse for steinmiljøet, og at de satser 
på Øreåshallen here  er. At det er gra  s 
parkering og kort gangavstand er heller 
ingen ulempe, gjennomsni  salderen i 
steinmiljøet er som kjent ikke synkende.

Anne-Bri   Berntzen fra BOG solgte 
fl o  e steinknapper. 

Odd Erik Tetlie hadde fl o  e sjøskorpioner
i mange prisklasser.

Foto: Egil Hollund

Av Jan Strebel, foto: Knut Edvard Larsen og Dan Bendixen

Mossemessa 2012
Li   mindre – og mye hyggeligere!

Samlerfavori  er:
Fluori   og s  lbi   fra Malmberget
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